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دستگاه یو وی رسی AOP Compact Ozone & UV-C
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ریال

مزایای استفاده از :AOP Compact Ozone & UV-C
بدنه ی داخیل و ی
خارج صیقل شده از جنس استیل  316Lیم باشد
ر
گندزدای آب استخر
با ظرفیت گذر آب تا  23متمکعب بر ساعت و ولتاژ  75وات جهت
ی
المپ اوزون  UV-Cبا قابلیت  4500ساعت کارکرد یم باشد
اعالم هشدار هنگام نیاز به تعویض المپ
سهولت در راه اندازی و نگهداری
ی
میکروی آب با استفاده همزمان از اشعه فرابنفش و ازن ()compact OZONE&UV-C
گندزدای و نابودسازی  %99.99آلودگ های
ی
ی
ن
تولید هیدروکسیل رادیکال ( )OHیط فرآیند همزمان فوق جهت از بی بردن میکروارگانیسم های مقاوم در برابر کلر
دارای تایمر هوشمند به منظور ر
کنتل ساعات کارکرد دستگاه و هشدار الزم جهت تعویض المپ
ر
گندزدای به دلیل سطح داخیل استیل
بیشت در عملکرد تابش و
 35%بازدیه
ی
کاهش  %50تا  %90تزریق کلر به آب
با کانکشن  Ø63mm ،"2که به ر ر
احت قابلیت تغیت به "Ø50mm، ½ 1را داراست
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ی
ضدعفون کننده UV-Cبرای آب استخر
نحوه کار
ر
نانومت) بسیار قدرتمند است.
نور UV-Cدر یک طول موج خاص (۲۵۳٫۷
ی
ی
تاثت خود را از دست داده و ضدعفون یم شوند
غت فعال یم کند که در مجاورت با کلر به صورت کامل ر
دستگاه یو وی استخر پاتوژن های خطرناک و مض را ر
بطورمثال :
ی
از پاتوژن های خطرناک (ویروس ها  ،کیست ها) که توسط دستگاه UVاستخر از ربی یم روند.
یم توان به کريپتوسپوريديوسيس ( انگل کریپتوسپوریدیوسیس باعث بیماری اسهال و عفونت روده یم گردد)
ژیاردیا المبلیا (انگیل که مهمان روده خواهد شد و از طریق مدفوع قابل انتقال است) اشاره کرد
ی
تاثتی ندارد .
کلر و مواد ضدعفون کننده متداول استخر بر روی این انگل ها ر
تنهان مورد استفاده قرارداد.
با این حال دستگاه  UVاستخر را نیم توان به ی
ی
ی
ضدعفون نیست که در آب شناور باشد .بنابراین پس از تصفیه آب
ضدعفون یم کند ویل یک محلول
زیرا پس از تصفیه آب با دستگاه یو وی استخر آن را
ی
ی
ضدعفون بودن آب استخر اطمینان حاصل شود.
ضدعفون کننده به آب اضافه شود تا از
با دستگاه یو وی استخر باید یک
ی
ر
شیمیان بر پایه کلر یم باشند.
مواد
شوند
یم
استفاده
وی
یو
از
پس
که
ای
ثانویه
ضدعفون کننده های
بیشتین
ی
ی
ی
ضدعفون استخر  ،ترکیب کلر با آب استخر و
جانب در پروسه
اگر چه کلرین یک ضدعفون کننده خوب است ویل اشکال عمده آن به عنوان یک محصول ی
برخورد مستقیم با بدن شناگر یم باشد.
همچنی از ر ی
ر ی
ر
که باعث سوزش چشم  ،سوزش پوست و ی
بی
پوسب و تحرک پوست و مشکالت تنفیس برای کودکان  ،بوی ناخوشایند کلر و
بیب  ،حساسیت
ی
بردن تدر ییج استخر شنا از جمله ی
کاش  ،هندریل ها  ،نردبان و اتصاالت دیگر که باعث خوردگ ان ها یم گردد.
بی بردن کلر ر ی
از مزایای دیگر استفاده از دستگاه تصفیه  UVاستخر از ر ی
آمی یم باشد
که خود با این کار باعث حذف موارد باال در مورد یضرهای کلر یم گردد.

