CleanLight PW Pro

In kookwater kunnen ziektes zich ophopen. Gebruik van
eﬀectieve chemie om deze ziektes te beheersen staat onder
druk.

Speciﬁcaties:

Voordelen:

• Vermogen 130 Watt.

• Veilig voor uw chemie.

De PW Pro van CleanLight maakt het mogelijk om ziektes te
bestrijden zonder gebruik van chemie. Zo kunt u bollen koken
zonder dat daarbij ziektes worden verspreid.

• Lengte: 100cm

• Doodt bacterieziektes en
virusziektes.

Het water wordt door het apparaat geleid. Iedere unit bevat
een lamp die ziektekiemen in langsstromend water afdood. Het
interne ontwerp waarborgt dat al het water vlak langs de
lampen kolkt.

• Max druk: 5 bar

• Geen residu in uw kookwater.

• Branduren: 9000 uur

• Steriliseert aaltjes

Kookwater is doorgaans niet helder. Afhankelijk van uw kookketel zijn 3 of 4 units afdoende om de veiligheid van het water te
waarborgen.
Deze technologie is veilig voor eventueel aanwezige chemie in
uw water.

• Connectie afmeting: 50 mm

Resultaten

Onbehandeld

Behandeld

PlamV waarde
Cq 32

PlamV waarde
Cq 40

Gebr. de Wit, Espel

“

Wij gebruiken nu al enkele
jaren de CleanLight kookketel
UV-opstelling om de verspreiding van ziektes zoals het
PlamV virus tegen te gaan. De
apparaten zijn aan de pomp
gekoppeld en zijn op deze
manier eenvoudig en goed
beveiligd.

Contact
CleanLight
Biopartner Center
Nieuwe Kanaal 7L
6709 PA Wageningen
info@cleanlight.nl
0317 497 620

“

Er zijn de laatste jaren steeds
meer middelen verboden die
we tijdens het koken of
ontsmetten mogen gebruiken.
Wij hebben recentelijk de
UV-apparaten van CleanLight
geïnstalleerd om de verspreiding van ziektes tegen te gaan
met deze chemie vrije en
toegestane technologie.

“

Tijdens het koken van lelies is
de kans op verspreiding van
ziektes tussen partijen groot.
Door het water continu door de
CleanLight PW Pro units te
laten pompen houden we de
ziekte druk onder controle en
kunnen we veilig de volgende
partij bollen koken.

