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 استفاده از ازن در استخر شنا

 
 تصفیه آب استخرها با استفاده از ازن با مزایای فراوان بدون مواد مصرفی و باقیمانده شیمیایی

 

)تخليه هاله  corona dischargeاز طریق یونيزاسيون هوا با استفاده از تکنولوژی  بوسيله ازن کهآب استخرهای شنا راازن دستگاه 

 به 2Oالکتریکی ( و تبدیل 
 

3O   می کند . ضدعفونی ، می شود توليد 

 آب مصرفی )اعم از سرپوشيده و روباز(یعموم هایاستخردر بسياری از این روش، هم اکنون  یبسيار باال یفراوان و توانای یبه علت کاربردها

 باشد. یم      کنند که روز به روز در حال گسترش  یتصفيه آب استفاده م یدر دنيا از این روش براو آبنما ها  مراکز مختلف

ارد در حالی که کلر می بایستی از دیواره عبور کرده و دقيقاً روی هسته عمل ازن بر روی دیواره ميکرو ارگانيسم ها تأثير می گذمکانيسم اثر 

 یرا انجام داده و چون ازن رو ضدعفونیبار سریعتر از کلر عمل  3000 در از بين بردن بار ميکروبی اشيرشياکولی  ازن بعنوان مثالکند 

 باشد.  یرده مآن بسيار گست یکنندگ ضدعفونی گذارد طيف  یتأثير مباکتری  دیواره 

 رسوب و سراميک  یمثل کاش یسطوح یرورامالح آب تشکيل نمک داده که این نمک باز یبعضکلر با 

 کند . بدین صورت که بار ذرات معلق یم کمک آب یکه ازن نه تنها تشکيل نمک نداده بلکه به شفاف ساز یدر صورت ،دهد یم

باعث موثرتر عمل  چسباند، که بدین ترتيب یذرات معلق را به هم منموده و  یا خنثشوند ر یآب م یکه باعث تيرگ را ( در آبی)کلوئيدزیر

 شود. یم موجود لتريکردن ف

به  یغير معمول غریق نجاتها و شناگران حرفه ا یابتال خارش پوست و همچنين چشم ها و یثابت شده است که تغييرشکل ناخن، قرمز

  آید. یوطه استخرها بوده است که این موارد در هنگام استفاده از سيستم ازن بوجود نمحاصل از کلر در مح یاز بخارات سم یآسم، ناش

و ...  FDA، WHOمنجمله  یمختلف جهانمورد تأیيد مراکز  وکردن آب استخرها در سطح جهان  یضد عفون یروش ازن بهترین روش برا

 آید.  یمدر  خالص یا نوزاد باشد به حالت اکسيژن استفاده اگر اضافه کند و بعد از یو کلر آمين توليد نم THMبرخالف کلر، ازن  باشد. یم

با توجه به حذف آنها حتی در صورت اضافه کردن کلر باقيمانده به هيچ عنوان ترکيبات  هازن باعث حذف کليه مواد آلی در آب می شود ک

 کلرآميدی بوجود نخواهد آمد.

 

 مزایای استفاده از ازن :

 افزایش کيفيت و شفافيت آب استخر 

 زدودن یون های آهن و منگنز محلول و دیگر ترکيبات معدنی 

 ایجاد فضایی عاری از ميکروارگانيسم های بيماری زا 

 کف استخر کنترل رشد جلبکها بر دیواره ها و 

  مقرون به صرفه بودن وسازگاری با طبيعت 

 ،زیادفضای  عدم نياز به تجهيزات متعدد، گسترده و عظيم 

 برخالف کلر( نقل و نگهداری مواد شيميایی حذف هزینه های حمل و( 
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  سادگی عملکرد و نصب آسان 

 عدم نياز به اپراتور متخصص 

 عدم توليد آلودگی ثانویه در محيط 

 

 ای در یافت اطالعات بيشتر با شماره های ذیل به کارشناسان مربوطه تماس حاصل فرمایيد.بر
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