
 
   

  ،حذف رنگ، بو، مزه نامطبوع آب های شرب، آکواریوم

 استخر شنا، استخر پرورش ماهی

  ،حذف کامل بوی نامطبوع محیط ) منزل، محل کار

 کارخانجات صنعتی، بیمارستان ها، انبارها و ...(

 

 به سایر گندزداها مزایای ازن نسبت

 عدم نیاز به مواد اولیه 

 افزایش راندمان گندزدایی 

 سهولت نصب و کاربری آسان 

 عدم تولید ترکیبات جانبی پس از استفاده 

  کوتاه تر بودن زمان ضدعفونی نسبت به سایر

 گندزداها

 

  ضدعفونی و استریل کردن آب و سطح آکواریوم و

 استخرهای پرورش ماهی

  کردن آب و هوا و کلیه سطوح در ضدعفونی و استریل

 منزل و کارخانه های صنعتی

 ضدعفونی و استریل لوازم شخصی و پزشکی 

 حذف رنگ، بو، مزه نامطبوع آب های شرب و صنعتی 

 از بین بردن کامل بوی نامطبوع محیط 

  ،میکروب کشی و ضدعفونی محیط مرغداری ها

 دامداری های دام و طیور 

 نند سبزیجات، شستشوی نهایی مواد غذایی ما

 حبوبات، انواع میوه و ...

 انواع ازن ژنراتور

 ازن ژنراتور خانگی 

 ازن ژنراتور صنعتی 

 ازن ژنراتورهای پزشکی و تحقیقاتی 

 کاربردها و موارد مصرف ازن ژنراتور 

  تصفیه و ضدعفونی آب های آشامیدنی، استخرها و

 آکواریوم ها ) پاستوریزه و استرلیزه نمودن(

  و کلیه سطوح ) منزل، محل کار، ضدعفونی هوا

کارخانجات تولید مواد غذایی، بیمارستان ها، مهد 

 کودک ها و ...(

  ضدعفونی ، ضد انگل و بوبری از حیوانات خانگی و

 محل نگهداری آنها ) سگ، گربه، پرنده و ...(

  ،ضدعفونی لوازم شخصی ) لنزهای چشمی، مسواک

 دندان مصنوعی، لباس زیر و ...(

  و افزایش دهنده زمان ماندگاری میوه ها و ضدعفونی

 سبزیجات

 

 ازن چیست؟

ازن  ) اکسیژن فعال ( مولکولی متشکل از سه اتم اکسیژن 

می باشد که در طبیعت هنگام صاعقه یا بوسیله پرتو 

 فرابنفش خورشید بوجود می آید.

گاز ازن بدلیل اینکه مواد بجا مانده از اکسیداسیون توسط 

اد و اکسیژن می باشد، این گاز بهترین ازن فقط اکسید مو

 ضدعفونی کننده نیز محسوب می شود.

ازن قابلیت متالشی کردن ساختار و از بین بردن کامل 

میکروارگانیزم های مختلف که شامل انواع باکتری ها، 

ویروس ها، قارچ ها، مخمرها و اسپورها ) هاگهای ( منتشر 

اکسید کردن و  شونده توسط آب و هوا را دارا است. و با

حذف مواد مضر و خطرناکی مانند فنل ها و نیترات ها، آمین 

ها، اوره ، سیانیدها، سموم کشاورزی و فلزاتی مانند منگنز، 

در تصفیه و ضدعفونی  CODآهن و ... همچنین با کاهش 

 آب و هوا بسیار کارآمد می باشد.

 ازن ژنراتور چیست؟

گاز ازن تولید می ازن ژنراتور دستگاهی است که توسط آن 

شود، البته ازن ژنراتور فقط به اکسیژن نیاز دارد تا آن را به 

ازن ) اکسیژن فعال ( تبدیل کند، لذا تنها ماده مصرفی این 

 دستگاه فقط هوای محیط یا اکسیژن خالص می باشد.

 کاربردهای ازن ژنراتور

  تصفیه و ضدعفونی آب آشامیدنی، آب استخر و پساب

 ها

 فاضالب گلخانه ها و مراکز زدایی آب و  تصفیه و سم

 کشاورز

 


