
 

Ook geschikt voor  POOL en  SPA: 
 

De Power UV-C T5 is geschikt voor baden tot 40m³ (40 watt) of 75m³ (75 watt) water. Het zorgt op een efficiënte en milieuvriendelijke wijze voor 
schoon, fris en helder water. Het water wordt d.m.v. een pomp door het UV-C apparaat gevoerd. Hier wordt het water blootgesteld aan UV-C 
straling op een golflengte van 253,7 Nanometer, geproduceerd door een speciale lamp. Deze straling neutraliseert bacteriën, virussen en 
andere primitieve organismen en stopt de voortplanting hiervan. Door de lengte van het apparaat wordt het water extra lang blootgesteld aan 
deze hoge dosis straling. Bovendien zorgt de RVS binnenzijde voor reflectie van UV-C licht waardoor de efficiency tot 35% wordt vergroot. Het 
RVS interieur is elektrolytisch gepolijst waardoor vuil nauwelijks aan kan hechten en de reflectie derhalve maximaal blijft. Dankzij de Power  
UV-C T5 zal uw water op een efficiënte en veilige wijze worden gedesinfecteerd en behoudt u een uitstekende waterkwaliteit. 
 
 
 

Voordelen van UV-C behandeling: 
• Zorgt voor fris, schoon en helder water 
• Desinfecteert water op een efficiënte en veilige manier 
• Beschermt uw bad tegen ziektekiemen 
• Houdt schimmel-, bacterie- en algenvorming onder controle 
• Kan het gebruik van chloor en andere chemicaliën  
  met 80% verminderen 
• Voorkomt chloorlucht en irritatie aan huid en ogen (rode ogen) 
• Beter voor het milieu in vergelijking met traditionele methoden 
 

Eigenschappen van de Power UV-C: 
• Tot 35% meer UV-C opbrengst door reflectie 
• Elektrolytisch gepolijst RVS binnenwerk,  
  waardoor vuil nauwelijks aan kan hechten 
• UV-C lamp/9.000 branduren 
• Eenvoudige installatie en onderhoud 
• 2 jaar garantie op fabricagefouten 

AquaForte is een handelsmerk 
van SIBO BV, Nederland.  
 
www.aquaforte.nl 
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POWER UV-C  T5 40 75 
Voltage 220-240 V/50 Hz 220-240 V/50 Hz 
Power 40W 75 W 
UV-C Output 25.000 Microwatt 25.000 Microwatt 
UV-C Lamp Levensduur 9.000 uur 9.000 uur 
Max. Bassin  40m³ water 75m³ water 
Max. Pomp Capaciteit 15m³ / uur 20m³ / uur 
Inlaat / Uitlaat 63/50mm 63/50mm 
Max. Druk 6 bar 6 bar 
Prijs incl. 19% BTW € 273,70 € 296,30 
 


