Automatický chlorátor Sensiblue
Plno automatická podľa prietoku riadená chloračná patróna bez nutnosti
el. pripojenia 230V. Pri prietoku je uvedený do prevádzky vstavaný
alternátor, ktorý vyvinie potrebný el. prúd pre elektrolýzu NaCl k výrobe
voľného chlóru pre dezinfekciu.
Zariadenie nieje potrebné pripojiť na elektrické napájenie. Náhradné
tablety chlornánu sodného pre elektrolýzu k dodaniu.

Dôležité prevádzkové údaje
- predpokladaná životnosť náplne NaCl cca 1800 m3
- dezinfekcia pitnej a sprchovej vody
- aplikácia pre rozsah pH vody 7 - 8
- aplikácia pre prefiltrovanú vodu na min. 60 mikrónov
- elektrolýza soli a produkcia aktívneho chlóru
- LED zelená / červená signalizácia chodu
- bez nutnosti pripojenia na el. napájanie 230V

Technické dáta

Limitné parametre surovej vody

farba zásobníka

Biela

- pH ≤ 8

výška / šírka / hĺbka

400 x 233 x 206 mm

- voda po mechanickej predfiltrácii na min. 60 µm

elektro prípoj 230V

nie

- vstupná tvrdosť max. 30 0dH

hmotnosť prevádzková

3 kg

- obsah organických látok KMnO4 ≤ 5 ppm

napojenie vody

3/4“

- obsah železa ≤ 1 ppm

tlaková stráta

180 l/h = ca 0,2 bar

- obsah sodíka Na v vstupnej vode ≤ 170 mg/l

900 l/h = ca 1,2 bar

- teplota vody 5 – 40 0C

Technické zmeny vyhradené. Garancia iba v rámci našich dodávok. Dodávky produktov podľa všeobecných obchodných podmienok
spoločnosti Aquael M.S Servis s.r.o.

Sensiblue
model

prietok vody

315

liter/h

120 - 900

prevádzkový tlak

bar

0,2 - 8,0

teplota vody max.

0C

38

spotreba soli max.

g/m3

20 - 30

úroveň dezinfekcie

mg/l

0,2 - 0,4

kg

0,85

množstvo soli v zásobníku

obj.č.

1631008154

príslušenstvo za príplatok:

obj.č.

titračná súprava pre meranie voľného chlóru

19532

prevádzkové hodnoty

upozornenie:
- pri ďaľšom odstavení z prevádzky je nutné
pred ďaľšou aplikáciou uskutočniť
odpustenie vody
- pre správny chod je nutné dbať na pokyny
v návode pre použivateľa

Technické zmeny vyhradené. Garancia iba v rámci našich dodávok. Dodávky produktov podľa všeobecných obchodných podmienok
spoločnosti Aquael M.S Servis s.r.o.

