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Představuje to nejlepší na současném světovém trhu

Samočisticí elektrolytická cela s životností přes 12 000 provozních hodin
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kompletní sortiment ze kterého si lze vybrat

OCEANIC AC Economy, OCEANIC AC RP
Modely o výkonech 5 až 100 g/hod. pro všechny velikosti vířivých van a bazénů až do objemu 220 000 litrů.

AUTOCHLOR
Zařízení pro velké plavecké bazény, rekreační střediska a umělé
vodní laguny. Více než deset typů s produkcí od 200 g/hod. až
3 500 g/hod., automatické řízení produkce sanitačních látek
uspokojí nejnáročnější požadavky na sanitaci vody i v extrémních
tropických podmínkách.

ENVIOX
Integrovaný systém s plně automatickou produkcí, nádrží na
koncentrovaný roztok soli a zásobní nádrží pro finální produkt
– Směs oxidačních látek určených pro úpravu pitné vody nebo
průmyslových či odpadních vod.

Evropská distribuční síť: www.oceanic.cz
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Nejzdravější a ekonomicky nejvýhodnější metoda úpravy vody.
Přírodní proces sanitace vody pro vířivé vany a bazény všech velikostí
a provedení.

Technologie SALT WATER CHLORINATION je řízený elektrolytický proces, jehož třemi
komponenty jsou VODA + SŮL + ELEKTŘINA. Koncentrace soli je velmi nízká pouze 0,5 %
což je 7 krát méně než-li salinita moře. Pro ty, kteří chtějí mít své soukromé moře doma,
lze zařízení OCEANIC rovněž objednat v modifikaci pro provoz v mořské vodě.

ZDRAVÍ
Sůl má přirozené antiseptické účinky, je eliminován nepříjemný zápach, který vzniká při
používání běžných chlorových prostředků, nezpůsobuje nepříjemné svědění kůže, pálení
a červenání očí. Voda ošetřená naší technologií OCEANIC vytváří pocit svěžesti moře.

EKOLOGIE
Není nutné dopravovat a skladovat chlorové produkty nebo dokonce plynný chlór, který je
takříkajíc tikající bombou. Možnosti havárie chemických úpraven vody a tím i ohrožení zdraví
osob a ohrožení životního prostředí jsou vyloučeny. Energetická náročnost technologie
OCEANIC je velmi nízká.

EKONOMIKA
Provozní náklady jsou nižší v porovnání
s dávkovacími zařízeními chemie. Údržba
zařízení je nenáročná u modelů nové
generace téměř nulová. Životnost zařízení je
dlouhodobá a návratnost investice rychlá.
OCEANIC lze jednoduchým způsobem
namontovat i do již existujících instalací.

Produkce 100 % Cl2/hod. 22 g 33 g

Objem ošetřované vody v litrech

Vnitřní 90 000 140 000

Venkovní 80 000 130 000

Model SMC 20 SMC 30
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