
Urządzenia do Uzdatniania ciepłej 
wody Użytkowej eUroclean keUV-tV

nowy i skUteczny 
sposób na poprawę 
jakości ciepłej wody!

idealne rozwiązanie dla:
- Spółdzielni Mieszkaniowych,
- Hoteli, Sanatoriów, Ośrodków SPA
- Domów Studenckich,
- Domów Pomocy Społecznej,
- Innych obiektów z wymiennikami ciepła

korzyści z zastosowania:
- Likwidacja zjawiska brudnej, rdzawej ciepłej wody użytkowej 
- Obniżenie mętności w procesie filtracji
- Ochrona instalacji i jej elementów przed zarastaniem - dłuższa
   żywotność, zmniejszenie kosztów eksploatacji
- Oszczędność - mniejsze koszty przygotowania ciepłej wody
- Profilaktyka przeciwbakteryjna - ograniczenie tworzenia się  
 biofilmu oraz warunków dla rozwoju bakterii
- Wygoda - automatyczne i bezobsługowe działanie
- Bezpieczeństwo- ekologiczne rozwiązanie bez stosowania  
 środków chemicznych
- Pewność - perfekcyjny serwis i obsługa w okresie 
 gwarancynym i pogwarancyjnym

Urządzenie eUroclean keUV-tV działa 
z wykorzystaniem procesów słabej 
elektrolizy i dokładnej filtracji wody.

ekoloGiczne Uzdatnianie wody



jak szybko poprawić jakość ciepłej wody i zmniejszyć koszty:
fUnkcje, zalety, korzyści: 
1. likwidacja zjawiska brUdnej, rdzawej
ciepłej wody

Proces podgrzania prowadzi do wytrącania się z wody rozpuszczonych 
substancji, które gromadzą i osadzają się w instalacji.
W czasie zwiększonego rozbioru wody, związki są zrywane i mieszane 
ze strumieniem, co skutkuje pogorszeniem jej barwy i jakości.
Zaletą urządzenia jest doskonała filtracja i szybka likwidacja nieprzy-
jemnego zjawiska.
Gwarantujemy, że urządzenie EuroClean KEUV-TV w pełni rozwiąże 
Państwa kłopoty z ciepłą wodą !

2. ocHrona instalacji i jej elementów przed
osadami

Zarośnięta instalacja i jej elementy zwiększają ryzyko awarii oraz 
pociągają za sobą konieczność przeprowadzania kosztownych napraw, 
a w najgorszym przypadku wymiany instalacji.
Warstwa kamienia kotłowego zgromadzona na powierzchniach grzew-
czych zmniejsza efektywność i zwiększa całkowity koszt procesu 
przygotowania ciepłej wody użytkowej nawet o 50%.
System elektrodowy urządzenia EuroClean KEUV-TV wyłapuje z wody 
pierwiastki, które przyczyniają się do powstawania osadów w insta-
lacji, tym samych przedłuża jej żywotność, obniża koszty konserwacji 
i użytkowania technologii przygotowania ciepłej wody.

3. profilaktyka
przeciwbakteryjna.

Stare, skorodowane, zarośnięte rury, zawory, zasobniki stanowią 
idealne warunki dla rozwoju groźnych bakterii, w tym także bakterii 
Legionella.
Produkty korozji i osady są pożywieniem dla mikroorganizmów, które 
rozmnażając się powodują skażenie bakteriologiczne instalacji ciepłej 
wody.
Urządzenie EuroClean KEUV-TV zapewnia filtrację substancji nieroz-
puszczalnych, ogranicza gromadzenie się osadów, zmniejszając tym 
samym ryzyko skażenia bakteriologicznego instalacji i prawdopodo-
bieństwo wystąpienia zachorowań wśród jej użytkowników.

Oferujemy Państwu sprawdzone w praktyce urządzenia, indywidualne 
podejście, fachową obsługę.

Nie czekaj i skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe infor-
macje lub umówić spotkanie z naszym specjalistą, w celu przepro-
wadzenia oględzin i przygotowania oferty na miarę!

 
EuroClean Polska Sp. z o.o.
ul. Feliksa Szlachtowskiego 7B/3
30-132 Kraków
tel./fax.: (12) 4300 377
biuro@euroclean.com.pl
www.euroclean.com.pl

KEUV-TV MINI KEUV-TV0I KEUV-TV02 KEUV-TV03

Max.przepływ (m3/godz.) 3,5 6 14 25

Orientacyjna iloŚĆ mieszkań 20-40 40-100 100-600 600-1000

DN wlot/wylot (mm) 40 50 50 80

Max. pobór energii (W) 30 55 95 125

Max. temperatura robocza (ºC) 60 60 60 60

Max. nadciŚnienie robocze (MPa) 1 1 1 1


