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ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕ ΡΟΥ
Ο Οίκος ATLANTIUM –τον οποίο εκπροσωπεί αποκλειστικά η εταιρεία µας- παρουσιάζει έναν εντελώς
διαφορετικό τρόπο προσέγγισης του θέµατος της απολύµανσης του νερού. Χρησιµοποιώντας εξελιγµένες
τεχνολογίες -όπως αυτή των οπτικών ινών- τα συστήµατα ΥδροΟπτικής Απολύµανσης (Hydro Optic Disinfection - HOD) της Atlantium,
εξαλείφουν τα περισσότερα από τα µειονεκτήµατα των συνηθισµένων
µεθόδων απολύµανσης, βελτιώνουν την απόδοση, αυξάνουν την
αξιοπιστία και µειώνουν το κόστος!

Λαµπτήρας UV Μέσης Πίεσης-Υψηλής
Έντασης*, έξω από το νερό.
Εξαλείφει τα µειονεκτήµατα των λαµπτήρων µέσα
στο νερό.
 Εξελιγµένη οπτική τεχνολογία εξασφαλίζει
οµοιόµορφη κατανοµή της ακτινοβολίας.
 Ηλεκτρικά µέρη ξεχωριστά από το νερό.
 Όχι σωλήνες, όχι θάµπωµα.
 Ισχυρός λαµπτήρας, plug & play µε ευρύτερο
φάσµα ακτινοβολίας 220nm - 300nm.
* Medium Pressure High Intensity (MPHI)

Θάλαµος από κρύσταλλο χαλαζία.
 Λειτουργεί συγχρόνως ως σωλήνας για το νερό και
ως παγίδα για την ακτινοβολία, ανακλώντας τις
µικροβιοκτόνες ακτίνες ξανά µέσα στο νερό.
 Εξασφαλίζει µεγαλύτερη διαδροµή της
ακτινοβολίας µέσα στο νερό.

∆ύο αισθητήρες ελέγχου.
Ελέγχουν ανεξάρτητα την απόδοση του
συστήµατος, σε πραγµατικό χρόνο.
 Ο ένας αισθητήρας µετρά απ' ευθείας την
ακτινοβολία του λαµπτήρα, για ακριβή έλεγχο σε
πραγµατικό χρόνο.
 Ο άλλος αισθητήρας µετρά την διαπερατότητα του
νερού στην ακτινοβολία UV, δίνοντας ακριβή
στοιχεία στο σύστηµα αυτόµατης ρύθµισης της
έντασης.

Τα πλεονεκτήµατα του Συστήµατος Atlantium
Πρακτικά
ολοκληρωτική
καταστροφή
µικροβίων (εγγυηµένη µείωση >5 log).

των

 Απόλυτη λύση για πρωταρχική απολύµανση.
 Υποκαθιστά συµβατικές µεθόδους απολύµανσης
(χλωρίωση, οζονισµός, παστερίωση).
 Ιδιαίτερα αξιόπιστη και πιστοποιήσιµη λειτουργία.

Φιλικότητα προς το περιβάλλον.
 ∆ιαδικασία χωρίς χρήση χηµικών.
 Ανυπαρξία χηµικών υποπροϊόντων.
 Εξάλειψη του κινδύνου επιµόλυνσης του δικτύου από
υδράργυρο, λόγω θραύσης κάποιου λαµπτήρα.

Υψηλή αποδοτικότητα – Χαµηλό κόστος.
 Μικρές απαιτήσεις συντήρησης µε αµελητέα ανάγκη
καθαρισµού του θαλάµου.
 Σχεδόν µηδενικός απαιτούµενος χρόνος διακοπής
λειτουργίας του συστήµατος για καθαρισµό-συντήρηση
 Χαµηλή κατανάλωση ενέργειας.
 Εύκολη εγκατάσταση.

Εύκολος χειρισµός και συντήρηση
 Αυτόµατος
έλεγχος
και
καταγραφή της λειτουργίας σε
πραγµατικό χρόνο.
 Συστήµατα ελέγχου συµβατά
µε τα ισχύοντα standards.
 ∆υνατότητα παρακολούθησης
και χειρισµών από απόσταση.
 Λήψη αναφοράς κατάστασης
λειτουργίας µε το πάτηµα ενός
κουµπιού.

Τα Συστήµατα HOD της Atlantium αποτελούν
ιδανική επιλογή για πολλές εφαρµογές, όπως:

Περισσότερες πληροφορίες:
www.chalimas.gr/Atlantium.html

Τηλ: 210-6526392
Fax: 210-6547784

Ε-mail: chalimas@internet.gr

Ενδεικτικοί Τοµείς
Βιοµ. Φαρµάκων-Καλλυντικών
Βιοµ. Τροφίµων-Ποτών
Γαλακτοβιοµηχανίες
Ιχθυοκαλλιέργειες
Θερµοκήπια
Πισίνες & Spa
∆ηµοτική Ύδρευση

Ενδεικτικές Εφαρµογές
Προστασία Ενεργού Άνθρακα
Υποκ/ση χλωρίωσης-οζονισµού
Πύργοι ψύξης
Προστασία µεµβρανών RO
∆ίκτυα υπερκαθαρού νερού - PW
Νερό βιοµηχανικής χρήσης
Πόσιµο νερό

