
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lampa 75W 
Ozone UV-C 

Szkło 
kwarcowe 

WLOT 

Przewidywany czas działania 

lampy T5 jeśli chodzi o UV-C to 

9000 godzin. Dla części 

wytwarzających ozon to około 

4500 godzin. Po tym czasie 

intensywność pracy spada. 

Wymieniając lampę (na przykład) 

w marcu produkcja ozonu 

wystarczy na cały sezon (np. od 

marca do września), a 

promieniowanie UV-C wystarczy 

na cały rok.  

POMPA 

Co to jest AOP ?  

Advanced Oxidation Process [Zaawansowany Proces 

Oksydacji] VGE łączy zalety działania ozonu i 

promieniowania UV-C w jednym urządzeniu. Kiedy ozon 

zastosowany jest w wodzie wraz ze światłem  UV-C, 

wytwarzane są rodniki hydroksylowe (OH). Rodniki te są 

niezwykle skuteczne w utlenianiu mikrozanieczyszczeń 

znajdujących się w wodzie, a przez to redukowaniu 

zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, ponadto 

zredukowana jest również ilość produktów ubocznych 

dezynfekcji chlorem, takich jak THM czy chloraminy. Światło 

UV-C nie tylko dezynfekuje wodę w niezwykle skuteczny 

sposób (ponadto skutecznie unieszkodliwione zostają 

drobnoustroje odporne na działanie chloru, takie jak 

Cryptosporidium czy Giardia), lecz również redukuje 

chloraminy bezpośrednio w wodzie. System  UV-C został 

zaprojektowany w sposób, który sprawia, że cały ozon 

zawarty w wodzie zostaje wykorzystany przez 

Zaawansowany Proces Oksydacji [AOP]. W związku z tym, 

jeśli zachowane są wszelkie zalecane wytyczne dotyczące 

przepływu nie jest potrzebny jest deozonator. AOP jest 

niezwykle skutecznym rozwiązaniem w zakresie uzdatniania 

i dezynfekcji wody w Państwa basenie. Dzięki temu ilość 

użytego chloru w basenie może być zminimalizowana. 

Zalety AOP: 

• Silne połączenie ozonu (oksydacja) oraz  UV-C 

(dezynfekcja); 

• Zwiększa efektywność dezynfekcji; 

• Umożliwia minimalne wykorzystanie chloru w basenie; 

• Skuteczny w walce z drobnoustrojami odpornymi na 

działanie chloru; 

• Zapobiega podrażnieniom oczu i skóry; 

• Może być łatwo dodany do istniejących systemów 

filtrowania. 

Zaawansowany Proces Oksydacji 

(AOP) jest obecnie najlepszą 

dostępną technologią 

uzdatniania wody. AOP 

wykorzystuje rodniki OH, które 

mają największy potencjał 

oksydacyjny wśród utleniaczy, 

które mogą być stosowane w 

systemach uzdatniania wody. 

Kiedy rozpuszczony ozon  (1) 

napromieniowany zostaje 

promieniami UV-C w komorze 

uzdatniającej, wówczas powstają 

rodniki OH. Żywotność rodników 

OH jest niezwykle krótka, w 

związku z tym, cały proces 

uzdatniania zachodzi wewnątrz 

komory uzdatniania UV. 

Uzdatniona woda (3) bez 

rodników OH  

Powietrze + 20% 
tlenu 

Woda (O
3
) 

Powietrze + ozon 
(O

3
) 

Powietrze + 
ozon(O

3
) z 

wodorotlenkiem 

Promieniowanie 
wytwarzające ozon 

 

UV-C 

WYLOT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Lampa posiada podwójną 

funkcję, produkując 

jednocześnie ozon oraz światło 

UV-C. Ozon w wodzie zostanie 

całkowicie rozbity przez światło  

UV-C, dzięki temu 

produkowane są tzn. rodniki 

OH posiadające wysoki 

potencjał oksydacji. W wyniki 

tego oksydacja organicznych 

zanieczyszczeń w wodzie jak 

również świtało UV-C będą w 

tym samym czasie 

dezynfekować wodę. 

Należy zwrócić uwagę na 

prawidłowe uziemienie! 

Typ 75.000 /75W 

Kod art.  BH 416573 -   09752 

416573 
 

Kod kreskowy  8714404987349 

Zalecany przepływ dla 30 
mJ/cm2 

18 m3/h 

Max. ciśnienie 2 bary 

Max. przepływ 23 m3/h 

średnica jednostki 0 70 mm 

Długość jednostki 100 cm 

średnica wlotu 0 63mm / 50mm / 1 1/2" 

Obudowa  PVC 

Statecznik elektroniczny  230V AC 50/60Hz  

ZPO COMPACT OZONE & UV-C 75W 

Maksymalny prąd 0,57A 

Moc lampy 75W 

Lampa VGE T5 75W Ozone 

Żywotność lampy  4,500 godzin ozon - 9,000 godzin UV-C 

Ozon 0,6 gr/h 

Czasomierz z 
Powiadomienie o 
wymianie lampy 

z 
Waga: 6,0 Kg 

Rozmiar opakowania 37x13x111 cm 

Ilość w całej palecie 24 szt.  

ZPO COMPACT OZONE & UV-C 75W 

Połączenie ozonu oraz  UV-C, zintegrowane w tym inteligentnym systemie dezynfekującym 

zapewnia czystą i zdrową wodę w basenie i możliwość minimalnego wykorzystania chloru. 

Zaprojekowana specjalnie z myślą o dezynfekcji  wody słonej.  

Zalety Blue Lagoon 

ZPO Compact Ozone & UV-C Saltwater 

• Ta jednostka zapewnia potrójną dezynfekcję: ozon, rodniki OH oraz  UV-C. Wbudowany 

Statecznik elektroniczny zapewnia wydajne i stałe zasilanie. 

• Opracowana z myślą o basenach ze słoną wodą 

• 100% skuteczne i ciągłe działanie 

 .  Ozonowa lampa UV-C produkuje ozon przez 4,500 godziny,  

a UV-C przez 9,000 godziny. 

  .  Urządzenie zasygnalizuje kiedy należy wymienić lampę. 

• Łatwy montaż i konserwacja 

• Wyprodukowano w Holandii 

Specyfikacje techniczne 

Działanie  

Lampa Ozone & UV-C Saltwater została stworzona z 

myślą w szczególności o basenach z wodą morską lub 

wodą słoną. Rewolucyjne połączenie ozonu oraz UV-C 

Umożliwia minimalne wykorzystanie chloru w basenie! 

Za pomocą dołączonej do zestawu dyszy Venturiego, 

powietrze zasysane jest z zewnątrz do przestrzeni 

pomiędzy  

UV-C a kwarcowym rękawem. Specjalna lampa UV-C wytwarza promieniowanie o 

wartości zarówno  254nm jak również 185nm. Promieniowanie o wartości 185nm 

przekształca dostępny tlen w ozon. Wytworzony ozon ( 0,6 g/h) miesza się z wodą 

za pomocą dyszy Venturiego i w ten sposób spełnia swoje zadanie polegające na 

dezynfekcji i oksydacji. Wewnątrz obudowy UV-C wszelkie pozostałości ozonu 

zostaną przekształcone przez promieniowanie UV-C o wartości  254nm w rodniki 

OH (tzn. Zaawansowany Proces Oksydacji- AOP), które mają nawet silniejsze 

działanie oksydacyjne niż ozon.  


