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Blue Lagoon UV-C Spa 
°  Kifejezetten alkalmas whirpool, jacuzzi és hasonló 

föld feletti medencékhez 10.000 Literig.

°  Javasolt medenceméret: 10.000 Liter

A Blue Lagoon víztisztító berendezések forradalmian új megoldást jelentenek az uszodák, kerti medencék, fürdők 
vizének tisztításában.
A környezetbarát, melléktermék nélküli UV-C sugárzás úgy fertőtleníti a vizet, hogy eközben a fertőtlenítéshez használt 
klór mennyiségét minimális szintre lehet csökkenteni, vagy teljesen el is lehet hagyni. Ezt más különböző módszereknek 
az UV-C sugárzással való kombinálása teszi lehetővé, mint például réz-ionok vagy ózon-gáz használata. 

KLÓR helyett!

°  A klór a víz fertőtlenítéséhez szükséges, de sajnos több kellemetlen mellékhatása is van.

°  Bőrirritáció, viszketés, gyulladt, piros szemek mellett légúti gyulladást, irritációt okozhat, és ehhez járul még a kellemetlen
klór-szag. Mindezek a hatások különösen a gyerekeknél jelentősek, asztmás gyerekekre kimondottan veszélyes lehet  
a klórgáz belélegzése.

°  A Blue Lagoon rendszerek nagyságrendekkel csökkentik ezeket a problémákat, hiszen típustól függően a felhasznált klór
mennyisége 80-90-100%-al csökkenthető!

°  Mindez anélkül, hogy a víz tisztasága, sterilitása csökkenne.

°  A klór mennyiségének ilyen drasztikus csökkenésével nemcsak a fenti problémák szűnnek meg, de csökken a medence karbantar-
tásának ideje, és nem utolsósorban költsége is, hiszen a vegyszerek vásárlására az eredeti költség töredékét kell csak költeni.

Irány a vegyszermentes uszoda!

TermékkaTalógus

UV lámpás víztisztítók

TermészeTes, 
környezeTbaráT, 
krisTályTiszTa! 

Blue Lagoon Compact4pool
°  Kis medencék, gyermekmedencék, fürdők részére 

kifejlesztett, maximálisan 20.000 Literes kapacitással. 

°  Egy professzionális szivattyúból, UV-C egységből, 
szűrőből és előszűrőből áll. 

°  Az aszinkron szivattyú az előszűrőn keresztül szívja be
a vizet, megakadályozva a nagyobb szennyeződések 
bekerülését a berendezésbe. 

°  Az egyenletes klóradagolás biztosítása érdekében, 
kialakított helye van a tablettának.

°  Egy betekintő ablak lehetővé teszi a szűrő-telítettség, 
ill. a klórtabletta fogyásának vizuális ellenőrzését.

°  A kisebb szennyezőanyagok a szűrőbetétben maradnak,
melyet egyszerű tisztítani.

°  A víz elhalad a 11W UV-C lámpa mellett, és itt UV-C 

besugárzás éri, mely sugárzás megöli a baktériumokat, 
vírusokat, algákat, és így biztonságosan és hatékonyan 
fertőtleníti a vizet.

°  A Compact4pool berendezést a medencétől távol kell el-
helyezni, és olyan csatlakozókkal van ellátva, mely lehető-
vé teszi ragasztott PVC csövekkel való installálást. A Com-
pac4pool berendezést használva lehetővé válik a klór és 
más vegyszerek felhasználásának 80%-os csökkentése.

°  Javasolt medenceméret:  20.000 Liter

-80% 
klór



Általános információk a termékekről: 

°  253,7 nm-en sugárzó baktériumölő uV-C lámpa.
°  a berendezés belseje 316l típusú rozsdamentes acélból készül, mely az uV-C sugárzás további tükrözése révén 

35%-al növeli annak hatékonyságát.
°  a vizet külön szivattyú hajtja át a készüléken (a szivattyú nem része az uV egységnek).
°  a készülékek 3 bar nyomásig használhatók.

Blue Lagoon UV-C Amalgam 

°  az amalgám uV-C lámpa nagy teljesítményt, 
hatékonyságot biztosít.

°  a legnagyobb kapacitású egy lámpás készülék.

°  a víz hőmérsékletének ingadozása nem befolyásolja 
a lámpa teljesítményét, így mindenkor egyenletes, 
50 W uV-C fényt biztosít.

°  Javasolt medenceméret: 150.000 liter

Blue Lagoon Pro Buster 
°  Három amalgám egység egy reaktorba kötve.

 
°  a víz hőmérsékletének ingadozása nem befolyásolja 

a lámpa teljesítményét, így mindenkor egyenletes, 
50 W uV-C fényt biztosít.

°  a legnagyobb teljesítményű készülék.

°  Javasolt medenceméret: 450.000 liter
 

Blue Lagoon UV-C Tech 

°  alapkészülék, uV-C lámpával.

°  egyszerű installáció és karbantartás.

°  nagyfokú megbízhatóság.

°  Javasolt medenceméret: 
    15.000 liter, 40.000 liter, 75.000 liter

Blue Lagoon UV-C Ionizátor 
°  a berendezés réz-elektrolízis és uV-C sugárzás 

kombinációjával tisztítja az úszómedence vizét. 

°  a rézionizátor egység minimális mennyiségű rezet
adagol az átfolyó vízhez. ezek a réz-ionok (Cu2+) pozitív 
töltésűek, és rombolják a vírusok, baktériumok és 
más primitív organizmusok sejtfalát. 

°  a medence vizében lévő rézionok helyettesítik a klórt,
ezért 100 %-os a klór megtakarítás.

°  Javasolt medenceméret: 40.000 liter, 75.000 liter

Blue Lagoon UV-C Tri-Matic 
°  uV csírátlanító szűrő egy egységben.

°  backwash tisztító rendszer.

°  50 micron méretű screen filter.

°  nyomáskapcsoló segítségével automatikusan indítja 
    a visszamosást. 

°  Javasolt medenceméret: 40.000 liter, 75.000 liter

 

Blue Lagoon UV-C Pro 
°  a berendezés pontos számlálót is tartalmaz, amely méri 

a működési órák számát. Így pontosan láthatja, mikor 
kell lámpát cserélni.

°  a beépített áramlásdetektor azonnal lekapcsolja 
a készüléket, ha a víz áramlása megszűnik.

°  számlálóval ellátott alapkészülék, 4 bar nyomásig.

°  Javasolt medenceméret:  75.000 liter, 150.000 liter

Blue Lagoon UV-C Ózon 
°  a víz egy ózon-reaktoron keresztül lép be a készülékbe.

°  a levegőt egy szelepen keresztül szívja be, melyet
 a víz áramlási sebessége működtet (Venturi). 

°  a levegő az uV-C lámpa és a kvarc védőcső között
áramlik, és itt az oxigén ózonná változik. a reaktorban 
keveredik a víz és az ózonizált levegő, mely nagyon 
hatékony fertőtlenítést biztosít.

°  az ózon nemcsak a mikroorganizmusokat pusztítja, 
de lebontja a kozmetikumokat, vizeletet, izzadtságot, 
test-krémeket, olajokat is.

°  az ózonnal kevert víz elhalad az uV-C lámpa mellett, 
melynek erős, 25W uV-C teljesítménye lebontja az 
ózonmaradványokat a vízben.

°  Javasolt medenceméret: 75.000 liter
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