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Water zuiverenWater zuiveren

VarioClean® Pro UV-c apparaten

VarioClean® Pro UV-c apparaten zijn ontwikkeld voor toepassing in vijvers, zwemvijvers en zwembaden ter bestrijding van zweefalgen 

en desinfectie.

VarioClean® Pro 36 VarioClean® Pro 36 VarioClean® Pro 55 VarioClean® Pro 75Volledig draaibare aansluiting

Degelijk gebouwde apparaten met ingegoten transformator 

welke tevens dienst doet als bevestigingsvoet.

Dubbele in- en uitgangaansluitingen die bovendien volledig

draaibaar zijn, bieden veel installatie comfort.

Product omschrijving
Met UV-c licht worden micro-organismen bestreden die zich in 

vijvers en zwemvijvers erg snel kunnen vermeerderen, met name 

bij stijgende temperaturen met veel zonlicht. De celdeling wordt 

door de straling gestopt, zodat ze zich niet meer kunnen verme-

nigvuldigen. 

VarioClean® Pro apparaten onderscheiden zich door de specifieke 

bouwwijze en de materiaalkeuze. 

De in- en uitgangen zijn dubbel uitgevoerd en bovendien 360° 

draaibaar. Het installeren en doorkoppelen van deze apparaten 

wordt hiermee enorm vereenvoudigd. 

Een ander belangrijk aspect is de materiaalkeuze; alle kunststof 

delen zijn vervaardigd uit het materiaal ASA, dat bestand is tegen 

de UV-c straling. De dikwandige Ø 80 mm buis is vervaardigd uit 

hoogwaardig RVS 316 L, dat ook  bestand is tegen zout- en zwem-

badwater.

VarioFlow® circulatiepompenVarioClean® Pro UV-c apparaten

De keuze van het juiste model UV-c apparaat hangt af van het type vijver en de vijverinhoud, met inachtneming van de max. door-

stroomcapaciteit van het UV-c apparaat. Alleen micro-organismen die door het apparaat met het water mee stromen, worden bestraald 

door UV-c licht.  

Type

Met plant Met plant en vis Zwemwater Zonder plant en vis Met vis

Vijverinhoud m3

VarioClean® 36 Pro 27 18 12 12 12

VarioClean® 55 Pro 42 28 18 18 18

VarioClean® 75 Pro 60 40 25 25 25

Leveringsomvang
• UV-c apparaat met 5 meter kabel.

• PVC lijmverbindingen.

• Slangverbindingen.

Materialen
• Buis RVS 316 L, dikwandig.

• Kunststof delen uit ASA materiaal.

Constructie en veiligheid
De apparaten voldoen volledig aan de Europese richtlijnen CE.

Ingebouwde microswitch schakelt lamp automatisch uit bij openen lamp.

Garantie
2 jaar garantie conform de algemene garantievoorwaarden.

*) Geadviseerde verkoopprijs incl. BTW.

Type
UV-c

W
Druk
Bar

Buis
ø mm

Afmeting
l x b x h mm

Aansluiting Artikel-
nummer

Prijs
incl. BTW

Inch slang mm ø lijm

VarioClean® 36 Pro 36 1 80 520 x 180 x 150 11/
2
" - ø 32 - 40 - 50 50 - 63 - 75 202036 e 189,00

VarioClean® 55 Pro 55 1 80 640 x 180 x 150 11/
2
" - ø 32 - 40 - 50 50 - 63 - 75 202055 e 219,00

VarioClean® 75 Pro 75 1 80 960 x 180 x 150 11/
2
" - ø 32 - 40 - 50 50 - 63 - 75 202075 e 249,00
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Verdere ontwikkelingen en technische

wijzigingen voorbehouden.

Zet-en drukfouten vormen geen 

reden tot aanspraak op schade-

vergoeding. Geheel of gedeeltelijke 

reproductie van deze publicatie in 

welke vorm of met welk middel dan 

ook, is verboden zonder schriftelijke 

toestemming van Auga.
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