ZonoSistem

Ingenieria del Ozono S.L.

ф Генератор за озон

HidroGP

Производствен профил – Преносими, професионални

За шокови третирания с озонирана вода

КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ОЗОН ВЪВ

Система за окисление

• Включено

Генератор на озон

• Включено

Система за инжектиране

• Включено

Смесителна система

• Включено

Редокс метър

• Включено

Измерване на озон в околната среда

• Включено

Тъчскрин

• Включено

Иноксова кутия с колела

• Включено

ВОДАТА
диапазон

MODELO

2-10

Входяща вода - дебит
диапазон

5-40

5-40 Ipm

Налягане на входящата вода

2-6 bar

Температура на входящата вода

5 - 30 °C

Електрическо захранване

230V, 50 Hz

Потенциална консумация

1.800 w

Максимална концентрация на озоновия
газ

140 g03/m3

Дебин Макс мощност на озонвия газ

5 Lpm

Налягане, Макс. Озонов газ на изход

0,2 Bar

Дебит макс вода в рециркулация

40 Lpm

Дължина/височина/широчина

Преносим генератор за озон във вода, , компактен, осигурява силно озонизирана
вода, благодарение на безшумната технология - corona разтоварвания, с
въздушно охлаждане и висока концентрация на озон във водата. Изработен с найвисоко качество. Ттози озонов генератор осигурява поток от озон, с висока
концентрация, както във въздуха, така и във водата. Многофункционално
оборудване, което е от съществено значение за почистване от професионалисти.
С интерфейс за дисплей и мощен PLC, който контролира процеса. Позволява на
потребителя лесна и надеждна работа по управлението му. Ние разкриваме
мощния контрол на производството чрез PID контролер и ръководство на 0-100%,
време контрол. Оборудването ви и управлението включват аларма регистриране,
графика визуализация и др.

Оборудването включва:

71x115x71 mm

Тегло

90 kg

Реф. Номер за запитване за поръчка

FABHGP.0001

•

Пистолет INOX с 3 дюзи.

•

Ръчен спектрофотометър за измерване на ppm разтворения озон

•

1 x озон-разрушителна маска.

•

4 метра тефлонова епруветка + инжектор на канал.

•

2 години гаранция и ръководство за потребителя на испански,
английски език и български език.

Какво да третирате?

dQuien lo usa?



Дезинфекция на повърхности и почви



Дезинфекция на резервоари и складове



Дезинфекция на бъчви



Линии за бутилиране



Дезинфекция на зеленчуци, плодове и кореноплодни



Дезинфекция на селскостопански постройки и складове



Дезинфекция на вентилационните проводи
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Литра/
минута

Описание:

HIDROGP 20.90

Входящ воден поток

^ ppm 03

Contacte

•
•
•
•
•

en

el

Лозаро винарската индустрия;
Хранителната индустрия;
Рибни борси и складове;
Производствени халета;
Професионалиски в почистването
и много други

956

854

783

/in fo@zon
28 osistem.com

www.zonosistem.com

ZonoSistem
Ingeniena del Ozono S.L.

ф Контрол
Режим на циркулация

Режим Газ

За да подържа постоянен редокс в резервоара за
вода

Дезинфекция с озонов газ, помещения, бъчви,
отвори и др..

РЕЖИМ НА ПРЪСКАНЕ

Контрол на озона
Изберете %мощност на озон, която
желаете или редокс, който ви е
необходим

За дезинфекция с високо озонизирана вода, почви,
повърхности, храни, растения, храсти и
а купчини

Управление на времето

Индикация на Екрана

Настройват се времевите интервали
за операцията

Дезинфекция

On/Off

Входящ Дебит

Вкл. и Изключване на системата
Наблюдава в реално време
параметрите на входящата вода

СЪСТОЯНИЕ

Регистър на алармите

Показва състоянието по всяко време

Изход РЕДОКС

Помощ

Провери в реално време
елекрическия „РОДКС“ на водата

Следете за евентуалните ситуации, които
могат да възникнат. Не оставяйте без надзор
уреда

Можете да получите помощта от
която се нуждаете по всяко време

ПРИЛОЖЕНИЯ
Дезинфекция на

Дезинфекция на резервоари и

подове и стълбища

цистерни
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