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WAT DOEN WE?

Ultrasonic Group biedt ultrasone toestellen aan van Sonic,  een 
chemicaliënvrije, niet-toxische oplossing geproduceerd in België 
met hoogfrequent ultrasoon geluid dat water beschermt tegen 
algen-, bacterie-,  kalk- en schimmel-aangroei. 

“Wij beschermen water 
tegen organische aangroei”
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HOE DOEN WE HET?

Onze Sonic apparaten zenden ultrasone 
geluidstrillingen (40-42kHz) uit. 
Onze specifieke frequenties kunnen een 
membraan/vacuole van de afzonderlijke cellen  
doorbreken. 

De celwanden resoneren met de frequenties 
waardoor de cellen onder hoge stress komen te 
staan en geleidelijk aan afsterven. Het 
afgestorven materiaal lost vanzelf op en 
veranderd niets aan de kwaliteit van het water.
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UNIEK ULTRASOON SYSTEEM

Sensor-gebaseerd algoritme met een
zelfbesturend systeem

UNIEK 
ULTRASOON 
SYSTEEM

PLUG & 
PLAY

Gemakkelijk te
installeren

AANPASBAAR

Alle toestellen worden op maat 
gemaakt voor elke klant, in welke 

vorm dan ook.
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Met meer dan 25 jaar ervaring in 
ultrasonen, zijn ook onze Sonic
toestellen meermaals getest geweest 
door diverse gerenommeerde 
instellingen voor het goedkeuren van 
de technologie.

ERKENDE 
OPLOSSING
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Verschillende toestellen voor een eenvoudige 
installatie. Afhankelijk van de omgeving kiezen we de 
efficiëntste en meest duurzame installatie. Er hoeven 
nooit gaten geboord te worden, alleen een 
tweecomponentenlijm, een y-vorm, plaatsing in 
doorvoer of een vlottersysteem.

EENVOUDIGE 
INSTALLATIE

Doorvoer

Y-vorm op leiding

Vlotter-systeem
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Wateropslag Horizontes San Juan
PoolSonic in het zwembad, gericht op de eliminatie van algen, hun vorming, woekering en groei.

“Binnen 2 weken 5x minder microalgen en het gebruik van 
chemische stoffen zoals flocculanten en algiciden is met 2/3 
verminderd. Het water wordt ook aanzienlijk doorzichtiger, wat het 
zwemmen in een zwembad tot een aangename ervaring maakt voor 
de gebruikers van het zwembad.”

3 augustus 2000
een biologische verontreiniging (colibacillen - x 100 ml) van 2,2 (CT) en 2,2 (CF) in 
het zwembad voor kinderen, boven het aanvaardbare niveau van Cubaanse normen.
Fytoplanktonconcentratie: 1,5 x 104cel/mL & 0,9 x 104cel/mL

Het onderzoek met betrekking tot het apparaat in kwestie is gestart op de ochtend van 3 augustus met een installatie in het kinderbad en het grote zwembad. 
Het ultrasone toestel, Poolsonic, werd geïnstalleerd overeenkomstig met de installatie-instructies in de technische handleiding. Het apparaat werd geïnstalleerd 
op gemiddelde diepte van het zwembad en in een hoek of op een punt waar een maximaal werkingsbereik kon worden verkregen.

23 augustus 2000
De situatie in het kinderbad herhaalt zich, maar met een nog hoger besmettings-
niveau (nu 9.2 (CT) en 9.2 (CF)). Volgens het onderzoeksteam kan dit worden 
verklaard door het feit dat een hoge concentratie microalgen werd vernietigd dankzij 
de ultrasone Er is geen biologische verontreiniging in het voor volwassenen 
gereserveerde gedeelte.
Fytoplanktonconcentratie: 0,3 x 104cel/mL & 0,2 x 104cel/mL

Voor installatie PoolSonic
Gemiddelde kosten per maand in 
de eerste zes maanden van het 
jaar 2000: 493,65 USD.

Na installatie PoolSonic
Gemiddelde kosten per maand in 
de laatste zes maanden van het 
jaar 2000: 75,80 USD

een positief economisch effect 
van 651%
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Laboratorium voor aquatische ecologie
KU Leuven
Ontsmetting van water met ultrasone geluiden in een vat van 50L.

“In totaal zijn 4 tests uitgevoerd: drie korte 
perioden (tot maximaal 120 minuten), en een 
lange periode (tot 6 uur). Voor de
experimenten met korte perioden geven de 
bijgevoegde grafieken het aantal kolonies 
weer naar gelang van de verdunning en de 
tijd.

Uit de 3 testen blijkt dat ultrasoon geluid 
in staat is E.coli te laten afnemen.”
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ALGEMENE VOORDELEN MET
SONIC APPARATEN

Creëren van veiligheid op 
lange termijn

Direct rendement op investering

Plug & Play installatie
Gemakkelijk te installeren

Milieuvriendelijk

Intelligent besturingssysteem 
vereist geen onderhoud

Meer kwaliteitstijd
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INTERESSE?
CONTACTEER 
ONS

PRIJZEN & 
OFFERTES 
VIA ONZE 
WEBSITE

OF CONTACTEER
info@ultrasonicgroup.eu

mailto:info@ultrasonicgroup.eu

