
Trust in every drop

شرکت ایمن آب کاژه

IMEN AB
Water & Wastewater Treatment

Ozone Generators System

مدرن ترین روش ضدعفونی آب استخر با تکنولوژی ازن
WHO بهترین روش توصیه شده توسط

IMEN AB



پاالیش آب استخر با گاز ازن مطمئن ترین و موثرترین سیستم ضدعفونی کننده شناخته 
شده در جهان است. اصلی ترین عامل آلودگی موجود در استخرها فرد شناگر می باشد 
از  بهداشتی  آرایشی-  ادرار، آب دهان، چربی و مواد  تزریق آالینده هایی نظیر  با  که 
مواد  و  بدن  لوسیون های  آرایشی، عطر،  مواد  اسپری مو،  دئودرانت،  جمله صابون ها، 

شیمیایی را وارد استخر می نماید. 
ازن روغن ها و چربی ها، ناخالصی های آلی و غیر آلی و دیگر محتویات آب استخر را به 

عناصر ساده تر مانند نیتروژن و آب و.... در طول فرآیند ازوناسیون تبدیل می کند.

جدول مقایسه پتانسیل اکسیداسیون ازن با دیگر اکسیدکننده ها

Oxidizing Agent EOP (volt) EOP/Chlorine

Fluorine 3.06 2.25
Hydroxyl-radical 2.80 2.05
Ozone 2.08 1.52
Hydrogen peroxide 1.78 1.3
Hypochlorite 1.49 1.1
Chlorine 1.36 1
Chlorine dioxide 1.27 0.93
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مزیت های استفاده از سیستم ضدعفونی کننده گاز ازن

قدرت گندزدایی باال.. 1
افزایش کیفیت و شفافیت آب استخر.. 2
زدودن یون های آهن و منگنز محلول و دیگر ترکیبات معدنی.. 3
ایجاد فضایی عاری از میکروارگانیسم های بیماری زا.. 4
سیستمی بسیار مقرون به صرفه و سازگار با طبیعت.. 5
عدم نیاز به تجهیزات متعدد، گسترده و عظیم، فضای زیاد.. 6
حذف هزینه های حمل و نقل و نگهداری مواد شیمیایی.. 7
سادگی عملکرد و نصب آسان.. 8
عدم نیاز به اپراتور متخصص.. 9

عدم تولید آلودگی ثانویه در محیط.. 10
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