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Az ózon és UV-C fény forradalmi kombinációja szinte klórmentes medencét biztosít önnek. Ezzel a Blue Lagoon Ózon 
UV-C berendezéssel uszodája vizét frissen, kristálytisztán, és mindenek előtt higiéniailag tisztán tarthatja.  
Csak csatlakoztatnia kell a berendezést a medencéhez. A vizet az ózon-reaktoron keresztül pumpálja a berendezésbe 
egy szivattyú. A levegőt egy szelepen keresztül szívja be, melyet a víz áramlási sebessége működtet. A levegő az ózon 
UV-C  lámpa és a kvarc védőcső között áramlik, és itt az oxigén ózonná változik. A speciális ózonlámpa 0,66 gramm 
ózont termel. A reaktorban keveredik a víz és az ózonizált levegő, mely nagyon hatékony fertőtlenítést biztosit.  
Az ózonnal kevert víz elhalad az UV-C lámpa mellett, melynek erős, 25W UV-C teljesítménye lebontja az ózon-
maradványokat a vízben. A 316L rozsdamentes acél ház további +35%-os reflexiót biztosít, mely a lehető legjobb hatást 
biztosítja. 
 

Mi az ózon? 
Az ózon gyakorlatilag oxigén, O3. Ez az ózon atom elpusztítja az egyszerű mikroorganizmusokat, mint vírusok, 
baktériumok, penész, stb. Miután elvégezte feladatát, az ózon visszaalakul oxigénné, anélkül, hogy bármilyen 
melléktermék keletkezne. Az ózon nemcsak a mikroorganizmusokat pusztítja, de lebontja a kozmetikumokat, vizeletet, 
izzadtságot, test-krémeket, olajokat. 
 

A Blue Lagoon Ózon UV-C előnyei: 
 Friss, kristálytiszta víz 
 Kevesebb karbantartás, több szabadidő az uszodában 
 Az ózon lebontja a napozó krémeket és olajokat 
 UV-C lebontja a kötött klórt a vízben, nincs szükség többé vegyszerekre 

 Felhasználóbarát és biztonságos működtetés 
 Folyamatos és 100%-os hatékonyságú működés 
 Nem lesznek patogenikus organizmusok vagy baktériumok, algák a vízben 
 Nincs szükség veszélyes vegyi anyagok tárolására, kezelésére 

 A felhasznált klór és más vegyszerek mennyisége 90%-al csökkenthető! 
 Nincs klór-szag, bőr irritáció, gyulladt, piros szemek 
 316L rozsdamentes acél ház, ezáltal 35%-al nagyobb UV-C hatékonyság 
 Beépített, állítható óra-számláló az ózon UV-C lámpához 

 A berendezés automatikusan jelzi, ha cserélni kell benne az alkatrészt 
 2 év jótállás az esetleges gyártási hibákra 
 Földelt elektromos csatlakozás 

Műszaki specifikáció   
Ózon UV-C lámpa    75 Watt   
UV-C teljesítmény (teljes)    25 Watt   
Javasolt medenceméret    75.000 L   
Max. kapacitás     23.000 l/óra  
Javasolt kapacitás    18.000 l/óra 
Max. nyomás     2 bar    
Max. ózon     0,6 gramm  . 
Csatlakozás     Ø 63-50mm   
Hossz      100 cm  


