
• טיפול ב- 99.9% מגורמי מחלות המצויים במים

• טכנולוגיית UV-C ייחודית מותקנת מראש*

• הפחתה של עד 50% בשימוש בחומרי חיטוי כימיים**

• תחזוקה קלה ופשוטה הכוללת החלפת נורה פעם בשנה

• ללא ריחות רעים וללא יצירת חומרי לוואי

• רכיבים עמידים העשויים מפלדת אל-חלד וקוורץ

 גוף חימום משאבה מסנן

מערכת טיהור מים

מים זכים ונקיים

בן רגע

 *שנת דגם 2012 ואילך
**הוכח בבדיקות מעבדה, עיין בתקנות המקומיות החלות על הרכב המים מק"ט  

CLEARRAY™ ללאCLEARRAY™ עם



אור UV-C – מהו?
מרכיב טבעי בספקטרום הקרינה האלקטרומגנטית   •

שנוצרת בשמש

מגיב באופן יעיל ביותר עם ה-DNA של וירוסים וחיידקים   •

ומונע מהם להתרבות

תהליך טבעי שאינו מוסיף תוצרי לוואי למים ואינו מחייב   •

שימוש בכימיקלים

אינו יוצר אוזון  •

שלושה שלבים פשוטים מומלצים 
לקבלת מים איכותיים יותר בג'קוזי:

1. בדוק את המים אחת לשבוע או לאחר כל שימוש 
באמצעות מקלוני הבדיקה ומילוי ההוראות הפשוטות 

המופיעות על המכל.
2. כדי לחטא בצורה מושלמת את מי הג'קוזי, פעל 

בהתאם לטבלה שלהלן.

3. לוח הבקרה יורה לך שהגיע הזמן להחליף את נורת 
ה- ™CLEARRAY. לנוחותך, תמצא מלאי זמין של 

נורות  ™CLEARRAY אצל המשווק המקומי.

יש להיוועץ בתקנים ובתקנות החלים במדינה ובאזור מגוריך בכל הנוגע  הערה:  
לשמירה על הרכב כימי רצוי של המים   

?UV-C מי משתמש בטכנולוגיית
אור UV-C משמש מזה שנים כאמצעי לחיטוי 

מים. הוא מקובל בתעשיות הבאות:

מילוי בקבוקים ומשקאות  •

מזון  •

מתקני מים תעשייתיים ועירוניים  •

בתי חולים ומפעלי תרופות  •

אקווריומים, חקלאות ימית וחוות דגים  •

CLEARRAY™ השוואה בין
לטכנולוגיות אחרות:

CLEARRAY™  עםCLEARRAY™  ללא

pH7.4 – 7.87.4 – 7.8 

PPM3.0 – 4.0 PPM 1.0כלור חופשי

PPM2.0 – 4.0 PPM 2.0ברום חופשי

PPM100 – 120 PPM 120 – 100אלקליות כוללת

PPM150 – 250 PPM 250 – 150קשיות סידן

טכנולוגיה
חיטוי מחיידקים בעזרת

אור אולטרה-סגול 
מחולל אוזון פריקת קורונה 

(Corona Discharge)
מחולל כלור-מלח

שיטה
 חיטוי מיידי של מים בעת

  חשיפה לנורה אולטרה-סגולה

התקנה על-ידי היצרן
 

 לא יוצר כימיקלים
 או תוצרי לוואי

לא גורם נזק לציוד

שורד pH ןוזיא

טיפול דרוש בהלם
 

CLEARRAY™ מערכת מלח   מערכת אוזון

 הפעולה מבוססת
 על יצירה והזרקה

של אוזון

 חיטוי על-ידי הפיכה
 תמידית של מלח

לחומצה היפוכלורית

מים זכים ונקיים

בן רגע
نظام تنقية للمياه

לפני אחרי

קרני
גאמה קרני רנטגן אולרה סגול

אולרה
סגול

איפנרא
אדום

קוטל חיידקים
254 נ"מ


