
När endast det 
bästa duger

Vi har ersatt många 
icke-fungerande system, 

även på havet
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Eclipse, Superyacht, till havs
M/Y Eclipse är en superyacht byggd av Blohm + Voss i Hamburg, Tyskland. Exteriören och interiören designades av 
Terence Disdale. Med sina 162,5 meter var Eclipse världens längsta privata yacht tills Azzam sjösattes i april 2013, 
17,3 meter längre. Kostnaden har uppskattats till 340 miljoner euro.

Fakta
Namn:

Längd:

Bruttotonnage:

Motorer:

Marschhastighet:

Maximal hastighet:

Levererad:

Kabin:

Gäster:

Crew:

Pooler:

Miniubåtar:

Helikoptrar:

Helikopterplattor:

Anti-paparazzi:

Lösning:
Ozonetech RENA Kitchen Solutions

Syfte:

Prestanda:

Eclipse

162,5 m

13 000 ton

Fyra dieselmotorer, totalt 39 700 hk

22 knop

25 knop

2010

1 Master, 17 VIP

36

70

2

1

1

2

1

Minimera lukt och brandrisk

Nära 100 % reduktion

Teamet på Eclipse var inte nöjda med den befintliga 

ozongeneratorn. De hade en luftmatad ozongenerator 

som kyldes med luft. Många driftstopp och dyra 

reservdelar var ett ständigt problem.

Problemet
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Lösningen

Utvärdering

Problemen de upplevde på Eclipse är historia nu. Den 

befintliga ozongeneratorn ersattes med ett Ozonetech 

RENA högprestanda-ozonsystem. De är syrgasmatade, 
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Ozonetech RENA-systemet var efterlängtat. 

Fettpartiklarna från matlagningen bryts kontinuerligt 

ner av ozon som leds in i imkanalen, vilket gör att 

risken för lukt och brand minimeras. Att välja ett 

Ozonetech RENA-system ger sinnesro, särskilt när 

det kombineras med ett årligt serviceavtal. Systemet 

levereras med livstidsgaranti och fjärrövervakning från 

vårt servicecenter. Ägaren till Eclipse är nöjd. Hans yacht 

handlar om perfektion, vilket också gäller reningen av 

luften från köksspisarna.

inte luftmatade, och kyls med vätska, inte luft. Det gör att 

behandlingen av den feta luften blir mycket mer effektiv.

Eclipse är perfektion. Det gäller luftreningen 

i kabyssen också.

Ozonetech RENA Kitchen Solutions.



Om Mellifiq

Elektravägen 53, SE-126 30 Hägersten, Sweden  + 46 10 252 30 00 www.mellifiq.com

Mellifiq är en flerfaldigt prisbelönad företagsgrupp inom miljöteknik som sedan 

början av nittiotalet utvecklats till en världsledande system- och lösningsleverantör 

med flera banbrytande applikationer för industri-, kommun- och fastighetskunder. 

Vi levererar avancerad teknik för att hantera de mest sofistikerade luft-, vatten- och 

energiproblemen.

Mellifiq erbjuder ett komplett utbud av teknologier och lösningar för luft- och 

vattenrening inom många branscher som bearbetningsindustrin, energisektorn, 

mat och dryck, läkemedel, avloppsrening och kommersiella fastigheter.

Mellifiq erbjuder starka och välkända varumärken som Ozonetech, Nodora och 

Water Maid, samt ingenjörstjänster i världsklass och en högklassig meritlista med 

över 40 år av innovation. Vi hjälper våra kunder få de mest effektiva och hållbara 

lösningarna samtidigt som vi skapar maximalt värde för deras företag.

Mellifiq har affärsenheter över hela Europa med huvudkontor i Stockholm där forskning 

och utveckling, produktion, QA och certifiering sker. Vår unika teknik och vår omfattande 

expertis har gjort oss till Center of Excellence för världens mest komplexa projekt och en 

global aktör med installationer på alla sex kontinenter.

Varje dag litar miljoner människor på våra lösningar för ventilation, desinfektion, 

sanitet och luktkontroll. Vi är fast beslutna att höja ribban både för innebörden 

av begreppet rent och industristandarden för teknik, tekniska tjänster och allmän 

entreprenad.

För ytterligare information, besök vår webbplats på www.mellifiq.com


