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DURON UV-SARJA
 Jäteveden desinfi oimiseen

Tehokasta ja 
ympäristöystävällistä

desinfi ointia
   



ECO-RAY -LAMPUT MINIMOIVAT KÄYTTÖ-

KUSTANNUKSET

• tehokkaita 600 W lamppuja tarvitaan nor-

maalia vähemmän

• tehosäädöllä saavutetaan jopa 20 % säästö 

energiankulutuksessa Ecoray-lampun ja 

-kuristinteknologian ansiosta

• kompakti lamppukoko helpottaa käsittelyä

• sisältää vähemmän elohopeaa

LAMPUT 45° KULMASSA

• lamput on aseteltu porrastetusti korkean 

desinfi ointitehon aikaansaamiseksi

• lamput on helppo ja nopea vaihtaa

kanavaan jäävien UV-moduulien kanssa

• kanavan syvyyttä on pienennetty, jolloin val-

mistuskulut laskevat

• vedenpinnan alapuolella ei ole sähköliitoksia

LISÄTIETOJA JA YHTEYDENOTTO  Tuotepäällikkö Anne Koskela, puh. 010 417 4542, www.hyxo.fi 

DURON UV-SARJA MINIMOI KÄYTTÖKUSTANNUKSET



AUTOMATISOIDUN UV-JÄRJESTELMÄN 

KÄYTTÖ ON VAIVATONTA

• OptiDose säätää UV-annoksen annos-

hallinnan avulla

• järjestelmä valvoo lamppujen intensiteettiä, 

veden läpäisevyyttä ja virtausnopeutta 

pystyen nopeasti mukautumaan veden-

laadun muutoksiin

• ohjauskaapit on suunniteltu sekä sisä- että 

ulkokäyttöön

• automaattinen pyyhinlaitteisto on kemikaali-

ton

    
ERILLISET SÄHKÖKAAPIT TUOVAT 
TURVALLISUUTTA

• toiminnan vakaus on turvattu erottamalla 
kuristimet lamppumoduuleista

• sähköosien jäähdytys takaa pidemmän 
käyttöiän ja suuremman luotettavuuden

• sähköosiin on helppo ja turvallinen pääsy 

UV-MODUULIN HUOLTO ON HELPPOA 

JA TURVALLISTA

• UV-laitteistolla on pitkä käyttöaika, koska
jokaisen moduulin voi nostaa erikseen 
kanavasta muiden jatkaessa toimintaansa 
normaalisti

• huoltokorkeutta voi säätää, jolloin huolto on 
helppoa ja ergonomista

• UV-moduulit on helppo muuntaa talviolo-
suhteisiin sopiviksi

• lamppujen moduulit on helppo nostaa niiden 
liukumekanismin ansiosta

JOUSTAVA MODUULIEN ASETTELU 

KÄYTTÖPAIKAN MUKAAN

• sarjassa olevien UV-moduulien määrää voi 
muuttaa

• rinnakkaisten UV-moduulien määrää voi 
muuttaa

• rinnakkaisten kanavien määrää voi muuttaa
   

DURON UV ON HELPPOKÄYTTÖINEN JA TURVALLINEN



• ei kemiallista desinfi ointia

• vähemmän lamppuja,  pienempi 

energiankulutus

• automatisoitu UV-järjestelmä, 

minimaaliset huoltovaatimukset

• lamppujen vaihto nopeaa

• joustava moduulikoko

• moduuleissa liukumekanismi huollon 

helpottamiseksi

   

DURON UV-SARJA MAKSIMOI HYÖDYT



HYXO HUOLTAA UV-LAITTEET

HUOLTOPALVELUT VALINTASI MUKAAN

•  käyttöönotto  •  käyttökoulutus  •  kuntotarkarkastukset
 •  määräaikais- ja vuosihuollot  •  räätälöidyt huoltosopimukset

KYSY LISÄÄ  HUOLTOPALVELUISTA:  Myyntipäällikkö Tero Tupakka, puh. 010 417 4561

Hyxolta myös
huoltopalvelut

UV-laitteiden huolto,
UV-lamppujen ja

kvartsiputkien vaihdot 
sekä pyyhinlaitteistojen 

asennus ja huolto
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