
Generator dwutlenku chloru

EuroClean OXCL

Eliminacja bakterii m.in. Legionella
Automatyczne dozowanie sterowane przepływem 
W pełni automatyczne i bezobsługowe urządzenie
Zdalny dostęp i sterowanie









Szpitale, hotele, PEC-e, obiegi c.w.u., baseny
Obiekty użyteczności publicznej, urzędy, biura
Spółdzielnie i Współnoty Mieszkaniowe, wieże chłodnicze, 
oczyszczalnie ścieków

Zastosowania urządzenia:
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Dezynfekcja wody pitnej, ciepłej, 
ścieków oraz wody przemysłowej

Najskuteczniejsza metoda eliminacji 
bakterii Legionella w obiegach wodnych



      
EuroClean Polska Sp.z o.o. | Wrzosowa 120  | 32-040 Wrząsowice
     +48 12 200 48 16 |      biuro@euroclean.pl | www.euroclean.pl 

DLACZEGO GENERATOR DWUTLENKU CHLORU

JAK DZIAŁA GENERATOR DWUTLENKU CHLORU

Generator OXCL służy do bezpiecznej produkcji roztworu dwutlenku chloru (ClO2), 
który dezynfekuje wodę pitną, użytkową oraz przemysłową.

Dwutlenek chloru jest doskonałym rozwiązaniem zwłaszcza w celu eliminacji Legionelli 
z racji skutecznej likwidacji biofilmu – czego inne dezynfekanty nie potrafią. 

Generator dwutlenku chloru OXCL posiada atest PZH, a produkowany dwutlenek chlo-
ru jest zatwierdzonym środkiem do dezynfekcji wody pitnej oraz rejestrowanym biocy-
dem wg. Ustawy o produktach biobójczych z dnia 9.10.2015 r. 

Urządzenie posiada inteligentny system sterujący oparty na technologii HMI (Human 
Machine Interface), dzięki któremu możliwa jest zdalna komunikacja za pośrednictwem 
urządzenia mobilnego lub PC. Generator jest pod stałym nadzorem specjalistów ser-
wisu firmy EuroClean, świadczącej również usługę obsługi technicznej.

Nadzór on-line firmy EuroClean

Przesyłanie zgłoszeń alarmowych w formie e-mail na adresy obsługi/klienta

Komunikacja z nadrzędnym systemem sterującym klienta

HMI kolorowy ekran dotykowy 4,3“

Menu w języku : polskim, angielskim, czeskim

NADZÓR ON-LINE 

PARAMETRY I MOŻLIWOŚCI SYSTEMU

Certyfikaty: PZH, TUV, CSN EN ISO 9001:2009

Szybka 
instalacja                  

Automatyczne 
działanie

Niskie koszty 
eksploatacji

Możliwość 
wynajmu                                                                                                                                

Generator EuroClean OXCL pracuje w pełni automatycznym trybie tak, aby wypro-
dukowany dwutlenek chloru był zawsze świeży i skuteczny. Urządzenie posiada filtr 
gazowy oraz jednostkę sterującą wskazującą aktualny przepływ, zapas odczynników 
chemicznych, zgłoszenia serwisowe i alarmowe. Jako akcesoria oferujemy montaż celi 
pomiarowej, która analizuje zawartość ClO2 w wodzie uzdatnionej.

EuroClean OXCL BLUE  I EuroClean OXCL BLUE II EuroClean OXCL BLUE III *

Wydajność przy stężeniu 0,4mg/l wody uzdatnionej  maks. przepływ 10 m3/h maks. przepływ 20 m3/h maks. przepływ ponad 203/h

Zasilanie 230 V 230 V 230 V

Rozmiary w mm (sz x gł x wys) 932/480/1646 932/480/1646 932/480/1646

* dodatkowe wanny ochronne


