PERSBERICHT

Vialux HD-UV nu ook BZG-goedgekeurd
Goed nieuws! Sinds 28 juli 2017 is de Vialux HD-UV 8-12 met E-Line module
opgenomen in de BZG-lijst van goedgekeurde zuiveringsinstallaties. Priva heeft nu
drie gecertificeerde systemen op de BZG-lijst staan. Met inzet van deze systemen
voldoet u aan de waterzuiveringsplicht 2018.
De zuiveringsinstallatie Priva Vialux HD-UV 8-12 met E-line module is op de BZG-lijst met goedgekeurde
zuiveringsinstallaties geplaatst, voor zowel het 95% zuiveringsrendement als voor het 99,5% zuiveringsrendement
voor imidacloprid.
Met de goedkeuring van de Vialux HD-UV 8-12 met E-Line module heeft Priva een antwoord op de vraag van haar
klanten. Met een lage investering een bestaande Vialux HD-UV aanpassen, zodat deze voldoet aan de eisen van het
door de overheid opgestelde meetprotocol. Hiermee wordt maximaal gebruik gemaakt van een bestaande installatie
tegen minimale kosten.
Onderstaand nog even alle gecertificeerde zuiveringsoplossingen van Priva op een rijtje.
Vialux HD-UV 8-12 met E-Line module > lage investering op bestaand of nieuw HD-UV systeem
Voor bestaande of nieuwe gebruikers van een Vialux HD-UV biedt Priva een unieke, kostenbesparende oplossing.
Speciaal voor klanten met een HD-UV systeem is de Vialux E-Line module ontwikkeld. Een uitbreidingspakket welke
toegepast kan worden op bestaande of nieuwe Vialux HD-UV 8-12 ontsmettingssystemen.
Vialux M-Line met E-Line module > lage investering op bestaand of nieuw M-Line systeem
Voor bestaande M-Line gebruikers maar ook voor tuinbouwondernemers zonder ontsmettingssysteem, of met een
systeem dat men niet meer wil inzetten is er een passende oplossing. Met aanschaf van een Vialux M-Line
ontsmettingssysteem met E-Line module wordt ontsmetten en behandelen van lozingswater in één systeem
geregeld.
Vialux E-Line systeem > nieuw systeem voor alleen behandeling van het lozingswater
Behalve de Vialux E-Line module voor bestaande Vialux sytemen is er ook een nieuw systeem ontwikkeld voor
alleen behandeling van het lozingswater: Priva Vialux E-Line. Het Vialux E-Line systeem is gebaseerd op de huidige
M-Line met integratie van de E-Line module en is speciaal ontworpen voor behandeling van het lozingswater. Het
Vialux E-Line systeem is beschikbaar in 4 verschillende varianten.
De zuiveringssystemen worden aangestuurd door de Priva Connext procescomputer, als onderdeel van het totale
watermanagement. Heeft men geen Connext procescomputer, dan kan voor de standalone uitvoering worden
gekozen.
Meer informatie over de Vialux-Line of weten wat de beste oplossing is voor uw bedrijf?
Kijk op de Priva website of neem contact op.
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