
CleanLight PW XL

In spoelwater kunnen ziektes zich ophopen. Gebruik van 
effectieve chemie om deze ziektes te beheersen staat onder 
druk. Steeds meer bedrijven zijn zelfs gestopt met het spoelen 
van tulpenbollen om deze reden.

De PW XL van CleanLight maakt het mogelijk om ziektes te 
bestrijden zonder gebruik van chemie. Zo kunt u bollen spoelen 
zonder dat daarbij ziektes worden verspreid.

Het water wordt door het apparaat geleid. De PW XL bevat 6 
extreem sterke lampen die ziektekiemen in langsstromend 
water afdoden. Het interne ontwerp waarborgt dat al het water 
vlak langs de lampen kolkt.

Spoelwater kan troebel zijn. Afhankelijk van uw spoelbassin en 
uw capaciteit ketel zijn 1 tot 3 units units afdoende om de 
veiligheid van het spoelwater te waarborgen.

Specificaties:

• Vermogen 2000 Watt.

• Lengte van reactor = 1630mm

• Pijp diameter: 315mm

• Connectie: 225mm

• Inclusief schakellast.

Voordelen:

• Veilig voor uw chemie.

• Doodt bacterieziektes en 
virusziektes zoals Fusarium, 
PlamV, TVX, Erwinia, enz

• Geen residu in uw spoelwa-
ter.

• Wordt, indien gewenst ook 
ingezet op uw kookwater.
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CleanLight
Biopartner Center
Nieuwe Kanaal 7L
6709 PA Wageningen
info@cleanlight.nl

Al het water van de spoelerij 
hergebruiken wij. Dat water 
gaat langs de lampen van 
CleanLight waardoor de 
schimmels, bacteriën en 
virussen die in het water zitten 
worden gedood. Na elke keer 
meten bleek er geen aantoon-
baar PlAMV in te zitten. Het 
uv-licht doodt wat het hoort te 
doden.

Wij kozen ervoor om ons 
spoelwater met UV-licht te 
behandelen voornamelijk ter 
bestrijding van het TVX-virus en 
het PlAM-virus, in ons kookwa-
ter en in ons spoelwater. Van 
wat we tot op heden hebben 
gezien denken wij dat we 
daarmee op de goede weg zijn.

Wetenschappers hebben 
vastgesteld dat het spoelwater 
de bron is van veel ziektever-
spreiding. Ik heb besloten de 
bron aan te pakken door dat 
water te ontsmetten. Zo doen 
waterleidingbedrijven dat, dus 
dat moet ook bij ons kunnen, 
CleanLight heeft dat bewezen.

PlamV waarde
Cq 40
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