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  ننده آب استخرکتصفیه و ضدعفونی  يدستگاه ها

  ؟دراد هیفصت هب زاین رختسا بآ ارچ
 دیامن ازیرامیب ياه سرویو و اه يرتکاب زا يراع ار بآ -

 دیامن يریگولج بآ قیرط زا رگیدکی هب نارگانش ياه يرامیب التقانز ا -

 دیامن يریگولج بآ رد کبلجد رش زا -

 دشبا یمن هدنهد رازآ و یمس بآ هک دهد نانیمطا -

  داشب تهشادن دنیاشوخان يوب ای هزم بآ -

 دشابل الز و فافش بآ -

 دوش رختسا لخاد لیاسو و اه هلول یگدروخ زا عنام -

 دیامن يریگولج رختسا حوطس رد یکهآ تابوسر لیکشت زا -

  دراد هگن ملاس طیحم کی هشیمه ار رختسا -

  رختسا بآ ینوفعدض و هیفصت ياه شور
  رلک زا هدافتسا
 رلک نوی شور نیا رد لاعف هدام ،دشاب یم شور نیرت موسرم رلک زا هدافتسا اب رختسا هیفصت
  .دشاب یم
  : ایازم

 رختسان شتداه گن ینوفعدض و بآ رد رلک لاعف نوی ندنام یقاب -

 دنبو نازرا -

 دهفاستا در یگداس -

  : بیاعم
  یاقب آبدر و د رو یمن نیب زا رلک نوی هلیسو بها ه سمیانگراورکیم زا یخرب -

 ندانم یم

 دنتسه ازناطرس و یمس يدوام هک )( انمتلوها يرتد جایا -

 تسوپح طس رد شراخ و شزوس و یتسوپ ياهت یساسح داجیا -

 یوسریو و یگلان ياه يرامیب یخرب لاقتنا -

 اه مشچ شزوس -

 نادند هب دنانسر بیسآ -

  يزوکج و رختسا طحس ازر لک عوبطمان يوب ندشد عاصتم -

  نزا زا هدافتسا
 قافتا روراتنژ نزا رد یکیرتکلا يژرنا زا هدافتسا اب نزا هب نژیسکا لیدبت .دوش یم دیلوت نژیسکا زا نزا
 تسا عون نیرت لوادتم هک Corona Discharge يا هلاه هیلتخ ياهروتارنژ نزا رد هسورپ نیا .تداف یم
ن یا رد. ردیگ یم امنجا ییالاب نامدنار اب ادص نودب یلو قرب و دعر دننام یکیرتکلا سوق هیلخت رثا رب
  .دشو یم هدافتسا یلصا هدننک ینوفعدض ناونع هب نزا زا شور
  : ایازم

 دنک یم ینفوعدض لماک روط هب ار بآم ک اریسب ینامز رد دایز رایست بدرق با نزا -

 رلک راببر رم دقاوم ياه سمیناگراورکیم ندرب نیب -

 درذاگ یما نه جب بآ رد يا ندهمایاقب چیه نزا -

 ردب یم نیبز ا ار بآ دب زهم و وب -

 يرار بایبس بن آژیسکا حطستن رف االب و ودش یم هیزجت نژیسکا هب بآ یونعفدض از سپ نزا -
 تسا عوبطن مارگانش

 تندسه ازانرطس و یمس یتبایکتر هک) ( ها تانومهال يرت دیلز توا يریگولج -

 بآ ياالار بیسبت یاففش -

 مک اریسبز اید نروم يفضا ون ساآد رکلمع وب صن -

 ز یر يدیئولک وادم ذفه حر بادق ینش يهاترلیف نیرااببند نک یم قدنعا مر یلد آوام نزا -

 .دناشب یم

 ینوفعدض دنیارف لرتنک رد الاب ییاناوت -

  : بیاعم
  بآ رد لاعف نوی نتشاذگن اج هب -
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  خرستا بآ ینفودعض و هیصفت ياهاه تگسد

ازن  يج ژنراتورهاکین پیدر ا. باشد یو استخر هتل ها قابل استفاده م یونکمس يمجموعه ها ي، استخرهایخانگ يشده و در ابعاد استخرها یطراح یخصوص ياستخرها یضدعفون يستم براین سیا
ژنراتور ازن، گاز  كر است خوراکالزم به ذ. ن مناسب با آن در نظر گرفته شده استک کژن ساز و خشیسکاز هر ژنراتور دستگاه ایه بنا به نکه شده است یگرم ازن در ساعت تعب 8تا  2د یتول يبرا

  .شود یبرابر م 3آن ژن راندمان یسکه در صورت استفاده از اکا هوا است یژن خالص و یسکا

  مم حجم استخریزکما
مجموعه ها و   )د ازنیتول(ت دستگاه یظرف

 هتل ها
  یخانگ

m³  m³  gr/h 
90  180  2  

200  400  4  
400  800  8  

  .باشد یمجموعه ها و هتل ها مناسب م ياستخرها يقه دوم برایو طر یخانگ ياستخرها يقه اول برایه طرکباشند  یستم ها به دو صورت قابل نصب مین سیا

 
 
 
 
 
 
 

  اول قهیطر
  :ر استیشامل اجزاء ز

 )ازیدر صورت ن(ننده کت یپمپ تقو - 1

 ننده ازنکق یتزر - 2

 ژنراتور ازن - 3

 Bypassا لوله یر یآب گ - 4

 

  قه دومیطر
  :ر استیشامل اجزاء ز

 )ازیدر صورت ن(ننده کت یپمپ تقو - 1

 ننده ازنکق یتزر - 2

 ژنراتور ازن - 3

 ن هواک کخش - 4

 Bypassا لوله یتله آب  - 5

 ننده زمان تماسکن یمخزن تام -6

 ه هوایر تهویش - 7

 يننده ازن در هواکه یتجز - 8
 از مخزن یخروج
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  )د ازن از آبیتول( INSITUمدل  يژنراتور ازن استخر

ه یند تصفیع تر فرایر سریه موجب تاثکنند ک ید مید تولیسکدروایه يال هایکدروژن و رادید هیسکسنده ها را مانند پراکاز ا ین مخلوطیاز ازن محلول و همچن ییزان باالیم INSITU يازن ژنراتورها
به  يازیل نین دلیدارد و به هم یستیاتالکتروکه الیند تجزیم ازن را، توسط فراید مستقیتول یین دستگاه توانایا. ت دارندکسم ها مشاریروارگانیکو م CODننده ها در حذف کد یسکتمام ا. شود یم
  .ندارد يگاز يژن ساز را نسبت به ژنراتورهایسکا این هوا و ک ک، خشيمپرسور، ونتورک

  مشخصات
 د ازن از آبیتول 

 ننده ازنکق یژن ساز و تزریسکن هوا، اک کمپرسور، خشکاز به یعدم ن 

 لتر استخریآسان بعد از ف يراه انداز 

 د مداوم ازنیجهت تول یکنترل اتوماتک 

 ينگهدارنه یاز به هزیبدون ن  

 250متر از که آب نرم با غلظت ک ینواح يمناسب براppm داشته باشد. 

  

  

  

  

 20D/48L-NSITUI-OZO  مدل دستگاه

 200m³تا   حجم استخر

  10gpm  به دستگاه يان ورودیمم جریزکما
  5.1kw  مصرف برق دستگاه

  10g/hr  در ساعت يدیمقدار ازن تول


