
equalizo duo & uv

Очищення води без деяких 
незручних ефектів хлору

УФ-лампа: знищення бактерій, 
водоростей тощо.

Equalizo DUO: з регулюванням pH 
для ефективного очищення

Equalizo DUO: дозування 
активного кисню для комплексного 
очищення

Екологічно чиста та комплексна 
система для очищення води

Water treatment without some
inconvenient effects of  chlorine

UV lamp: destruction of  bacteria, 
algae, i.e.

Equalizo DUO: with pH regulation for 
an efficient treatment

Equalizo DUO: active oxygen dosing 
for a complete treatment 

An environment-friendly and complete 
system for the water treatment

Модель MODEL equalizo duo Bleu UV 110 Pack BLEU UV

Артикул Reference PF10J009 MPTE0409 PF10Y160

Панель Panel 260 x 180 x 80 мм 367 X 964 X 109 мм

Equalizo DUO
+ Bleu UV 110

Джерело живлення Power supply 230В ЗС / 50 Гц 120 - 240В ЗС / 50 Гц

Оброблюваний обсяг Treated volume NA 110 м³

Регулювання pH pH regulation

Діапазон вимірювань Measuring range 3.9 - 9.9

Дозування окислювача Oxidizer dosing

Діапазон вимірювань Measuring range 50 - 500 мл / 24 год

Аксесуари, що поставляються Supplied accessories

Комплект для регулювання pH, pH-зонд 
та тримач для зонда, буферні розчини 

pH7 та pH9, 5 затискних сідел, 1 
сервокабель, 1 температурний зонд

pH regulation kit, pH probe and probe hol-
der, pH7 and pH9 buffer solutions, 5 clamp 
saddles, 1 servoing cable, 1 temperature 

probe

Комплексна система для очищення води
A complete system for water treatment

Під час фільтрації через лампи проходить 
вода.
Water flows through the lamps during filte-
ring time.

Знищення бактерій, водоростей тощо. 
завдяки УФ-З променям.
Destruction of bacteria, algae, etc, thanks 
to the UV-C rays.

Регулювання pH до оптимального рівня 
для забезпечення ефективності 
очищення води
pH regulation to an optimal rate to 
guarantee the water treatment efficiency

Дозування активного кисню для 
ідеального знезараження води
Active oxygen dosing to perfect the water 
desinfection

УФ-лампи, встановлені на трубах 
UV-C lamp installed on pipes 

Equalizo DUO з дозуючими насосами 
Equalizo DUO with dosing pumps

Альтернатива очищення води без хлору!
The alternative to treat the water without chlorine !



equalizo duo & uv zelia pod

Надкомпактний ін'єкційний та мірний 
стаканчик

Для швидкого встановлення
обладнання для очищення води

Дозволяє скоротити обсяг робіт із 
свердління труб (зонди, інжектори 
тощо)

Надійність вимірювання завдяки 
розподілу всередині ZeliaPod 

Прозоре обладнання для контролю 
води з одного погляду

Ultra-compact injection and
measuring cup

For a quick installation of
water treatment equipments

Allows to reduce drilling work in the 
pipes (probes, injectors, etc.)

Reliability of  measurement thanks to a 
separation inside the ZeliaPod

Transparent equipement to check at 
one sight the water

Модель MODEL zelia pod

Артикул Reference PF10J022

Розміри Dimensions 185 X 65 мм

Аксесуари, що поставляються Supplied accessories
1 ін'єкційний набір, 1 утримувач зонда, 1 пристрій 

заземлення

1 injection kit, 1 probe holder, 1 Earthing device

Централізація інформації за допомогою ZeliaPod
Centralize the information with ZeliaPod

Упорскування pHpH-зонд
pH probe

Вид проточного перемикача 
Flow switch view

ОВП-зонд
ORP probe

pH injection

Вбудований пристрій заземлення 
Embedded earthing device

Упорскування ОВП
ORP injection

Перемикач потоку 
Flow switch

Більш ніж просто аксесуар: конкурентний інструмент для очищення води 
More than just an accessory : a compete tool for water treatment

Сумісні системи/пристрої : 
Compatibles systems / devices :

Сольовий хлоратор + регулювання pH 
Salt chlorinator + pH regulation

Сольовий хлоратор + аналізатор ОВП
Salt chlorinator + ORP analyser

УФ-обробка + дозування pH/ОВП     
UV treatment + pH / ORP dosing

Пристрій для регулювання pH/ОВП         
pH / ORP regulation device

За майстерно виконану обробку води!
For a mastered water treatment !




