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CURĂȚAREA APEI

SISTEM DE TRATARE A APEI WELLIS UV-C CU LAMPĂ UV PHILIPS
Razele UV sunt de mult folosite pentru dezinfectarea apei în bazinele 
comunitare, deoarece sunt hipoalergenice și distrug aproape 100% 
bacteriile din apă.  Din păcate, acestea sunt echipamente grele, utilizate 
doar în piscine publice, și ocupă prea mult spațiu pentru a se potrivi într-o 
cadă cu hidromasaj.  Din această cauză am dezvoltat împreună cu Philips 
sistemul de tratare a apei Wellis UV-C, metodă revoluționară în 
dezinfectarea apei calde a minipiscinelor.

Sistemul de tratare a apei WELLIS UV-C este dotat cu o lampă ușoară și 
compactă UV Philips, fiind foarte eficientă. Cantitatea neglijabilă a 
consumului de energie,  în condiții de siguranță și în mod automat, 
permite  tratarea apei de mai multe ori într-o singură  zi, minimizând în 
același timp necesitatea de a utiliza agenții de tratare a apei. 

DEZINFECTANT UV-C
•	 Asigură apă proaspătă, clară și curată.
•	 Dezinfectează eficient apa.
•	 Reduce folosirea clorului cu până la 80%.
•	 Previne mirosul de clor și evită iritații ale pielli și a ochilor (ochi roșii).
•	 Clorul este defalcat cu ajutorul luminii UV-C.
•	 Împiedică reproducerea bacteriilor.
•	 Previne formarea mucegaiului.
•	 Metodă de dezinfectare ecologică în comparație cu metodele

convenționale.
•	 Puterea UV-C este de 3,6 Watt.
•	 Instalare și întreținere ușoară.

Minipiscinele Wellis sunt dotate cu filtre unice pe piață, care sunt învelite cu un strat special antibacterian, care 
nu permite înmulțirea bacteriilor. Filtrele speciale împreună cu acrilul antibacterian țin apa perfect curată. Ucid 
sau inactivează în mod eficient microbii dăunători și lungesc durata de viață a minipiscinei.

GENERATOR DE OZON, DEZINFECTARE CU OZON

Minipiscinele Wellis sunt dotate cu generator de ozon, care garantează 
sterilizarea fluxului de apă. Moleculele de ozon ajungând în apă se 
transformă în atomi de oxigen activ, care distrug diferitele contaminații. 
Ozonul fiind un dezinfectant natural asigură dezinfectarea apei și a 
țevilor. Pe lângă acestea ajută la prevenirea ridurilor și conferă o piele 
netedă.

Filtru antibacterian, cu o 
suprafață de filtrare de 6 

m²

MINIPISCINE WELLIS

Dacă aveți o minipiscină cu hidromasaj Wellis, puteți fi sigur de calitatea 
excepțională a apei. 
Sistemul de curățare și filtrare cu mai multe nivele asigură apa curată, 
fără impurități chimice cu utilizarea mai redusă a substanțelor chimice 
decât celelalte produse existente pe piață. Pe lângă multe avantaje, 
puteți fi sigur că sistemul combate majoritatea bacteriilor, algelor și a 
ciupercilor. Sistemul utilizează apă care nu atacă pielea, părul sau 
costumul de baie.

+ +
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AVANTAJELE DEZINFECTĂRII CU OZON 
•	 nu schimbă componența apei, pH neutru
•	 reduce duritatea apei la valoarea dorită
•	 aerul bazinului devine mai proaspăt
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POMPĂ DE CIRCULAȚIE A APEI 
LAING CU ECONOMISIRE DE ENERGIE 

SISTEM DE ÎNCĂLZIRE

MIXER DE OZON

Generatorul de ozon produce ozon folosind descărcarea 
electrostatică care trece prin supapa injectorului în apă și este 
amestecat în apă cu ajutorul mixerului. Ozonul distruge 
microorganismele în apă, iar excesul este descompus în câteva 
secunde
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În timp ce vă relaxați în apă, duzele de mare capacitate elimină 
murdăria și urmele de grăsime provenite de pe corp. 
Acestea asigură filtrarea apei 100%, iar întregul proces se repetă de mai 
multe ori zilnic. 
Pentru întreținerea ușoară a sitemului duzele pot fi schimbate și 
reutilizate cu ușurință.

OZON
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