
REGENWATERFILTRATIE MET UV-LAMP
Ultravioletlampensysteem Compact-UV 32   Compact-UV 39

Compact-UV 32 waterzuiveringssysteem
DE UNIEKE EIGENSCHAPPEN VAN ONS COMPACT-UV 32 REGENWATERBEHANDELINGSSYSTEEM BIED DE HOOGSTE 
WATER KWALITEIT VOOR VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN.

De Compact-UV 32 filterstation is krachtige 
en discreet.

WAT IS UV-STRALING?
Het is al lang bekend dat zonlicht een bepaalde 
bacteriedodende kracht heeft. In feite komen deze 
effecten van het deel van het zonlicht dat bekend 
staat als ultraviolet.

Ultraviolette straling werd ongeveer 200 jaar 
geleden ontdekt en de desinfecterende werking 
ervan is sindsdien vastgesteld. Onlangs is 
aangetoond dat deze technologie in staat is om 
biologisch verontreinigd water te zuiveren.  
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TECHNISCHE FICHE

Referentie

Afmetingen structuur in mm

Afmetingen van de lamp in mm 

Inlaat aansluiting

Uitlaat aansluiting

Maximale druk in bar

Debiet in m3/u

Maximum temperatuur

UV-lamp

Levensduur van de lamp

Ondersteuning

Montagesleutel

Stroom aansluiting

05-D032

620 x 500 x 220

64 x 680

1"

1/2"

8

1,4 

30° Celsius

32 Watt

9000 u

roestvrij staal

inbegrepen

230V | 50Hz | 12v

Dit compacte zuiveringssysteem, 
Compact-UV 32, maakt het 
mogelijk om regenwater te 
gebruiken voor het hele huis 
in plaats van stadswater, met 
uitzondering van drinkwater, voor 
bereidingen en afwasmachine. DE UV-LAMP

De lamp is gemaakt van hard 
kwartskristal, dat 90% van de 
uitgestraalde energie doorgeeft. 

UV-licht dringt door tot in 
de kern van de cellen van 
micro-organismen, waar zich 
DNA bevindt, veroorzaakt 
herstructurering en verhindert 
de voortplanting ervan.

DE FILTERELEMENTEN
  20µm 10" : 05-D023

    5µm 10" : 05-D024

Koolstof actief 10" : 05-D021

Referentie UV-vervangingslamp: 05-D0244900

IN HET HUIS

• Geschikt voor toiletten  
en wasmachines

• Badkamer en douche

IN DE TUIN

• Geschikt voor irrigatiesysteem

• Tuin besproeiing

• Reinigen van voertuigen

• Vullen van het zwembad en de spa

Roestvrijstalen console te 
plaatsen en te bevestigen.


