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ציוד אמין, חדשני וכלכלי לטיפול במים וחיטוי UV כבר 45 שנה

מערכת  חיטוי UV ללא כימיקלים

מערכת ה- UV דגם CIPy מבית Ueberall, תוצרת גרמניה, 

מציעה פתרון חיטוי אופטימלי למים בכל רמות האיכות 

תכונות ויתרונות:

• מנגנון לניקוי עצמי של שרוול ההגנה על הנורה ושל מגן הסנסור, 
CIP - Cleaning In Place .מופעל ידנית גם כאשר המערכת פועלת     

•  תא קרינה מנירוסטה מלוטשת. 
•  סנסור למדידה רציפה של עוצמת קרינת UV לבקרה אוטומטית 

     של פעולות המערכת.

• חיטוי יעיל מובטח על ידי נורת אמלגם בעלת אורך חיים של
     עד 10,000 שעות פעולה ועוצמת קרינת  UV גבוהה. 

•  ספק כח אלקטרוני עם Ballasts להדלקה ולכיבוי המערכת באופן מבוקר.
     מאריך את חיי נורת ה-UV, מאפשר חיסכון בצריכת החשמל.

•  מארז IP65 לכל חלקי המערכת.
•  מערכת רובוסטית, אמינה, קלה להפעלה ובהשקעה ועלות 

      תיפעול מינימאליות.

•  המערכת מסופקת, מותקנת ומחווטת - מוכנה להפעלה מיידית.
•  אחריות ל-24 חודש!

מחיר נמוך ביחס לביצועים ולאיכות

CIP כולל מנגנון ניקוי

T&go זמינות לרכישה באתר UEBERALL של UV -מערכות ה 

בנוסף למערכת ה- CIPy ניתן למצוא באתר T&go מגוון נוסף של מערכות UV בספיקות שונות מתוצרת

Ueberall, כמו גם מגוון רחב של מוצרים נוספים לטיפול במים במחירים הנמוכים ביותר ובאספקה מהירה!

למידע נוסף והזמנות: www.tandgo.co.il, טלפון: 03-6338282
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לתהליכי  סטנדרטיות   UV חיטוי  במערכות  שימוש 

ונקיון תדירות:  מים מסוימים מחייב פעולות תחזוקה 

וחיישן  הקוורץ  ניקוי מעטפת  ופירוק המערכת,  כיבוי 

הרכיבים  כל  והרכבת  וניקיונו,  החיישן  פירוק   ,UV ה- 

חזרה לפעולה.

לעומת זאת ובשונה מכל המערכות הידועות והזמינות 

ידני  ניקוי  מנגנון  מספקת   UVISION CIPy האחרות, 

באמצעות מערכת מגב ומבטיחה פעולה ללא פירוק 

היחידה: מערכת המגב המשולבת מנצלת את טבעות 

המגב העמידות לקרינת UV, לניקיון שוטף בו במקום 

ומבלי להפסיק את פעילות המערכת.

•  חיישן ה-UV הפטנטי של ה - CIPy שולט על

   היחידה במהלך ההפעלה.

•  ניתן להוסיף אפשרות של השמעת התרעה קולית.

•  אפשרות להתקנת לוח הבקרה מרוחק מהמערכת.
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