
Generator dwutlenku chloru

EuroClean OXCL MINI

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







Szpitale, hotele, szkoły, DPS-y
Mniejsze obiekty i zakłady przemysłowe
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Dezynfekcja wody pitnej, ciepłej wody 
użytkowej, ścieków i wody procesowej

Najskuteczniejsza metoda eliminacji 
bakterii z rodzaju Legionella
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ZASTOSOWANIE URZĄDZENIA

ZASADA DZIAŁANIA

Generator OXCL MINI jest idealnym urządzeniem do dezynfekcji wody w obiektach ze 
szczytowym zużyciem wody do 10 m3/h. OXCL MINI wykorzystuje dwutlenek chloru 
(ClO2), sprawdzony środek dezynfekcyjny, którego skuteczność nie zależy od wartości 
pH (jak w przypadku chloru czy podchlorynu), a ponadto bardzo skutecznie usuwa 
biofilm. 

Dzięki temu idealnie nadaje się do likwidacji bakterii z rodzaju Legionella, która rozwija 
się w ciepłej wodzie i wywołuje niebezpieczne choroby dróg oddechowych. Generator 
spełnia również wszelkie wymagania dotyczące dezynfekcji wody pitnej.

Urządzenie należy podłączyć na przyłączu wody zimnej do obiegu c.w.u. Przygotowan-
ie przyłącza polega na wykonaniu obejścia (by-passu) z wodomierzem, zaworami oraz  
punktami poboru wody i dozowania. Po podłączeniu hydraulicznym i elektrycznym, a 
także po ustawieniu parametrów pracy urządzenie jest przygotowane do eksploatacji.

Atesty i certyfikaty: PZH, TÜV, ČSN EN ISO 9001:2009

INSTALACJA

Szybkie 
uruchomienie

Bezobsługowe 
działanie

Ekonomiczna 
eksploatacja

Możliwość 
wynajmu                                                                                                                                

Generator OXCL MINI wytwarza dwutlenek chloru z odczynników chemicznych w sposób  
automatczny. Dzięki temu roztwór dezynfekanta jest zawsze świeży i  maksymalnie sku-
teczny. Wodomierz impulsowy zapewnia proporcjonalne dozowanie roztworu dwutlen-
ku chloru.

Zintegrowaną częścią generatora są także zbiorniki odczynników chemicznych. Jest to
zatem urządzenie kompaktowe, z dużą elastycznością w zakresie jego umieszczania.

Wydajność przy stężeniu 0,4 mg ClO2 na litr wody uzdatnionej 10 m3/h

Zasilanie 230 V

Wymiary w mm (W x S x G) 1316x726x516


