
GENERATOR DWUTLENKU CHLORU

DEZYNFEKCJA WODY

OXCL BLUE Z DOZOWANIEM 
STEROWANYM PRZEPŁYWEM

SKUTECZNA DEZYNFEKCJA W INSTALACJACH
WODY CIEPŁEJ I ZIMNEJ, ŚCIEKOWEJ, 

PRZEMYSŁOWEJ ORAZ OBIEGÓW 
CHŁODNICZYCH

SZYBKA I SKUTECZNA 
ELIMINACJA BAKTERII

LEGIONELLA

IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA:

Szpitali, Domów Pomocy Społecznej

Ośrodków Sanatoryjnych, SPA
Centrów Handlowych, Hoteli,

Oczyszczalni Ścieków
Wież Chłodniczych

Biurowców

Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych

Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej

NaClO2
Chloryn sodu

12,5%

HCl
Kwas solny

7%

Dezynfekcja wody

Generator dwutlenku chloru ClO2

Producent urządzeń do uzdatniania i dezynfekcji wodyProduProdu
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stężeniu do 0,4 mg ClO2 /l

OXCL Blue 01 OXCL Blue 02 OXCL Blue 03
< 10 m3/h

wody dezynfekowanej

935/482/1700

Producent urządzeń do uzdatniania i dezynfekcji wodyProduProdu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia  29 marca 2007 r.
(Dz U. 07.61.417) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi od 1 stycznia 2008 r. istnieje obowiązek wykonywania 
badań ciepłej wody w budynkach
zamieszkania zbiorowego oraz zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej.

w kierunku bakterii z rodzaju Legionella 

Właściciele lub operatorzy instalacji wodnych w budynkach publicznych
i mieszkalnych ponoszą pełną odpowiedzialność za jakość wody w 
punktach jej czerpania. Im większe i bardziej skomplikowane są systemy 
ciepłej wody użytkowej, tym większe jest ryzyko zakażenia bakteriami.
Jeżeli temperatura ciepłej wody jest niska - poniżej 50°C i w obiegu 
znajdują się strefy wody stojącej (niedrożne lub ślepe odcinki instalacji), 
prawdopodobieństwo rozwoju bakterii  jest bardzo duże. 
Dlatego systemy ciepłej wody w dużych obiektach - szpitalach, hotelach, 
szkołach itp.. powinny być kontrolowane i dezynfekowane tak 
często jak jest to konieczne.   

ODKRYJ TAJEMNICĘ BEZPIECZNEJ WODY BEZ LEGIONELLI

Produkuje dwutlenek chloru (ClO2) o stężeniu 2,0 g/l z roztworu chlorynu 
sodu (NaClO2) i kwasu solnego (HCl), który następnie jest magazynowany 
w zbiorniku, skąd przy pomocy pompy dozującej, dodawany jest do 
instalacji wody pitnej i użytkowej. Ilość dozowanego roztworu zależy od 
zużycia wody i sterowana jest wodomierzem impulsowym. 
Gwarantuje to utrzymanie stałego, wymaganego stężenia dwutlenku 
chloru w wodzie. Generator posiada własny, nowoczesny filtr parowy, 
co czyni go bardziej bezpiecznym w stosowaniu.

Należy obecnie do najbardziej skutecznych dezynfekantów, wykorzysty-
wanych w procesie oczyszczania wody oraz walce z wszystkimi 
rodzajami drobnoustrojów chorobotwórczych. Jest skuteczniejszy i trwalszy
od innych dezynfekantów w zwalczaniu biofilmu i innych wolnych 
czynników chorobotwórczych. Niszczy warstwę biologiczną, usuwając 
miejsca rozwoju i rozmnażania bakterii oraz zapobiega ich ponownej 
odbudowie. Skuteczność nie jest zależna od wartości pH wody. 
Podczas jego stosowania nie powstają toksyczne chloraminy lub związki 
trójchlorowcopochodne (TCM). Smak i zapach wody nie ulega zmianie. 
   

PRZEPISY PRAWNE: GENERATOR DWUTLENKU CHLORU OXCL BLUE

DWUTLENEK CHLORU

GŁÓWNE ZALETY OXCL BLUE 
- łatwy montaż
- bezobsługowe działanie 
- wysoka niezawodność i skuteczność
- niskie koszty eksploatacji
- minimalna ilość produktów ubocznych 
- bezpłatny pakiet startowy chemikaliów

GWARANTUJEMY:
- wykorzystanie wieloletnich doświadczeń naszych specjalistów
- kompleksową obsługę urządzenia oraz doradztwo techniczne
- perfekcyjny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Wymiary w mm (sz./gł./wys.)

< 20 m3/h

wody dezynfekowanej

935/482/1700

> 20 m3/h

wody dezynfekowanej

935/482/1700

w zakresie uzdatniania i dezynfekcji wody


