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Clorious2
Dosing Skid

de ingenieuse doseereenheid
voor chloordioxide als oxidatie- en desinfectie-

middel voor de behandeling van water

• verwijderen van biofi lm uit leidingen, tanks, banden, equipment
• desinfectie van proces- en koelwater
• drinkwater- en afvalwaterbehandeling
• CIP
• schimmel- en algenbestrijding
• legionellabeheer

Gebruiksklaar - Veilig en gemakkelijk - Accurate dosering
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Als verdeler van chloordioxide in een transporteerbare en kant-en-
klare vorm, voorzien wij in de reeds lang bestaande behoefte om dit 
product veilig en eenvoudig te kunnen aanwenden.

Door de voortreffelijke eigenschappen en voordelen vormt Clorious2 
het ideale oxidatie- en desinfectiemiddel voor de behandeling van 
water.

Waar er voorheen manueel diende gemengd te worden of een aan-
schaf van een generator zich opdrong, kan er met Clorious2 meteen 
gedoseerd worden in gesloten circuit.

Het is het middel bij uitstek in de voedingssector om biofi lm te 
verwijderen en te voorkomen dat deze terugkomt zonder dat ge-
wenning optreedt.

Clorious2 is onttrokken uit de verpakking door behulp van 
een  eigen koppelsysteem - CDS Coupler - dat zorgt voor een 
droge koppeling en ontkoppeling zonder blootstelling aan het 
produkt en de veiligheid op de werkvloer maximaliseert. 

Clorious2 wordt gedoseerd aan een geprogrammeerde con-
centratie door middel van een meterpomp. Het doseren zelf 
wordt gecontroleerd door een signaal aan de controller op de 
hoofdwaterstroom. 

Basis
werkingsprincipe:

Veelzijdig desinfectiedoseersysteem met een breed gamma van toepassingen in diverse industrieën
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