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  ازن یضدعفون يستم هایس

  .باشد یران میانادا در اک ozomax ينده انحصاریت عمران سازان مهاب نماکشر
  اناداک ozomaxازن  يژنراتورها

  :ه آبیو تصف یازن در ضدعفون ياربردهاک 
 هاروس یها و و يترکن بردن بایاز ب 

  لتریبات نامحلول و قابل فیکل آنها به تریردن آهن و منگنز و تبدکد یسکا 

 نیفلزات سنگ یرسوب ده 

 اختگانی کها و ت کنترل جلبک 

 آب ين بردن رنگ و بویاز ب 

 ننده آبکآلوده  یر آلیو غ یردن مواد آلکد یسکا 

 آنها یو رسوب ده يمواد جامد معلق، لخته ساز یردن بار سطحک یخنث 

  استفاده از گاز ازن يایمزا
 يره سازیزات انتقال و ذخیاز به تجهید در محل و عدم نیتول 

 ییالت مربوط به جابجاکردن بدون مشکد یسکو ا یباال جهت ضدعفون ییاراک 

  هالومتان ها يمضر همچون تر ید محصوالت جانبیعدم تول 

 ژنیسکبه ا یه گاز ازن اضافیزتج 

  گاز ازن ياربرد ژنراتورهاک
 يو شهر یصنعت يآب و ژساب ها يه خانه هایتصف 

 ر ید آب شرب و نوشابه و سایارخانجات تولکاز جمله  یدنیو آشام ییع غذایصنا
 ها یدنینوش

 یو آب یحی، تفریورزش يشنا، مجموعه ها ياستخرها 

 انیپرورش آبز ياستخرها 

 نفت و یمی، پتروشییایمی، شی، داروئیع نساجیع مختلف از جمله صنایارخانجات و صناکاز یموردن یآب صنعت یونه و ضدعفیتصف ،... 

  نندهکد یسکا ییایمیگر مواد شیسه با دیون گاز ازن در مقایداسیسکل ایپتانس
  ون بر حسب ولتیداسیسکل ایپتانس  نندهکد یسکعامل ا

 2.07  ازن
  1.77  دروژنید هیسکپرا

  1.67  پرمنگنات
  1.57  لرکد یسکا يد
  1.49  دیلرواسکپویه

  1.36  لرک
  1.33  دیپوبرومواسیه

  1.23  ژنیسکا
  1.09  برم

  0.99  دیدواسیپویه
  0.94  تیلرکپویه

  0.76  تیلرک
  0.54  دی
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  اناداک ozomaxازن  يمشخصات ژنراتورها

 ترود کال يباال ییاراکCorona 

 یننده المپ داخلک کژن با خنیسکدر ا% 10در هوا، % 3تا حدود (ازن  يغلظت باال( 

  10( يم انرژکمصرفKWH/kg O₃( 

 دارید ازن پایتول 

 اسیمتناسب با مق یطراح 

 انس باالکد ازن در فریتول 

 ع و آسانیس سریو سرو ينگهدار 

 يژن به عنوان گاز ورودیسکا ایرد با هوا کارکت یقابل 

 عیوس ینترلکو  يردکمحدوده عمل 

  یاتیعمل يو پارامترها یطیط محیشرا

 گرادیسانت °35تا  °10ط یمح يدما 

 50تا  0: طیمح یرطوبت نسب% 

 1ذره در  100000: مقدار ذرات موجود در هواft³  از هرگونه گرد و غبار يز و عاریتم يهوا(متر کا یو( 

  هرتز 60/50انس کولت و فر 240/220ولتاژ 

 20: به ژنراتور ازن يمم فشار ورودیزکماpsi 

 گرادیسانت °250: به ژنراتور ازن يژن ورودیسکا ایهوا و  يمم دمایزکما  
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  OZO1VTT OZO1VTTL  OZO2VTTL  OZO3VTTL  OZO4VTTL  OZO6VTTL  OZO8VTTL  OZO10VTTL  مدل
 یازن اسم

از  یخروج
ژنراتور بر حسب 

  گرم در ساعت

  30  24  18  12  9  6  3 1.5  هوا يورود

  90  72  54  36  27  18  9  4.5  ژنیسکا يورود

 يگاز ورود یدب
بر حسب فوت 

  عب در ساعتکم

  200  160  120  80  60  40  20  10  هوا يورود

  40  32  24  16  12  8  4  2  ژنیسکا يورود
 یغلظت اسم

ازن بر حسب 
  یدرصد وزن

  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4  هوا يورود

  4.2  4.2  4.2  4.2  4.2  4.2  4.2  4.2  ژنیسکا يورود

  10  8  6  4  3  2  1  1  تعداد المپ

  1200  960  720  480  360  240  120  60  بر حسب وات یتوان مصرف
  

  

  

  

  


