
 

 

 

OZON JENERATÖRÜ
OZONE GENERATOR

Model/Model OZ-100/150-SC



 
 

Yüzme havuzlar nda klor kullan  : 

ABD, Kanada, Norveç, Avustralya ve Belçika'da yap lan güvenilir 
ara rmalara göre yüzme havuzlar nda bulunan klor, bile ikleri ve yan ürünleri 
yüksek ast m insidans , akci er hasar , ölü do um, dü ükler ve masane kanseri 
ile ba lant r. 

Ara rmac lardan biri kapal  yüzme havuzu ortam nda haftada 1.8 saat 
bulunan 10 ya ndaki bir çocu un akci erlerindeki hasar n, yeti kin sigara içen 
bir insan n akci erlerindeki hasar kadar bulundu unu saptam r. Bu hususlar n 
bilincinde olan sorumlu yüzme havuzu yetkilileri, klora alternatif aray lar 
içerisindedirler. Ozon ve ultraviole en s k kullan lan teknolojilerdir. 

Klora alternatif güvenli ve toksik madde ihtiva etmeyen ozon ve ultraviole 
çözümleri revaçtad r. 

Ozon yüzme havuzlar nda uygulanabilir mi ? 

Geçti imiz y llarda ABD Alabama Fairhope'da halka aç k bir yüzme 
havuzunda hiçbir kimyasal madde içermeyen sistem kurulmu tur. Bu sistemde  
tamamen Ozon teknolojisi kullan lmakta olup klor kullan  yoktur. Bu Kuzey 
Amerika'da ilk kez uygulanan Ozon teknolojili halka aç k yüzme havuzudur. 

ABD Deniz kuvvetlerinde Ozon teknolojisine geçi  y llard r 
uygulanmaktad r, bu sistemin imdiye kadar sahip olunan en iyi su kalitesini 
sa lad  belirtilmi tir. 

Yüzme havuzlar nda ozon sistemine geçi te ana problem, klor ile 
kar la ld nda yüksek bir yat m maliyetinin olmas r. Buna ra men, 
havuzun i letme sürecinde i letme ve bak m maliyetlerinin azald  gerçe i göz 
önünde bulundurulmal r. Bu maliyetler önemli miktarlardad r. Klor; havuzun  
altyap , havaland rma sistemini, paslanmaz aksam , havuz kaplamas  
tahrip edip ömürlerini k saltmaktad r. Ozon da ise öyle bir problem yoktur. 

Ozon sistemli havuzlar klorlu sistemli havuzlardan çok daha temizdir. 
Pislik, gres, ya , organik bile ikler ve di er materyaller klorlu sistemden çok 
daha iyi bir ekilde temizlenir. 



 
 

Ozon sisteminin yüzme havuzlar na adaptasyonunda kar la lan en 
büyük problem; mühendisler, mimarlar ve havuz imalatç lar n bu teknolojiye  
adapte olamamas r. Bundan 10-15 y l önce k smi ozon sistem kurulumlar nda 
ya anan teknik problemler günümüzde a lm r. Ozon sistemleri 1950  

ndan bu yana dünyan n çe itli bölgelerinde kullan lmakta olmas na ra men, 
günümüzde hala genellikle klor kullan lmaktad r. Yurt d nda Mühendislik, 
mimarl k ve di er teknik konularda e itim sisteminde yap lan de ikliklerle 
Ozon uygulamalar n önü aç lm r. Bu endüstride çal an bir çok kimse do ru 
Ozon uygulamalar n kullan  hak nda kendini e itmi tir. 

Teknolojisindeki fark nedir ?  

Klor insan yap  bir kimyasal bile ik olup orijinalinde 1. Dünya sava nda 
kimyasal silah olarak zehirleyici hardal gaz  yap nda kullan lm r.Yakla k 100 

ldan bu yana su ar tma sistemlerinde, koku giderilmesinde ve hastane 
temizli inde ba ta Avrupa olmak üzere her yerde kullan lmaktad r.  

Bir di er problem ise havuz kimyasallar n salt bu yöntemle dengede 
tutulmas n zorlu udur. 

Yüzme havuzlar nda klora alternatif 

 Ozon büyük ve uzun zincirli molekülleri daha küçük parçalara böler. 
Olu an bu küçük moleküller daha çabuk biyolojik parçalanmaya u rayabilirler 
ve daha az tehlikelidirler. Pek çok durumda, daha küçük moleküller daha az 
kirlilik sorunu olu tururlar daha kolay geri dönü ürler ve çevre taraf ndan geri  
kullan rlar veya süzme i lemleriyle uzakla labilirler. 

 Ozon bir dezenfektan, renk a art , koku giderici, zehir yok edici, 
çökeltici, koagülant (p ht la ) ve kötü tad  yok edici bir ajan olarak 
kullan labilir.  
 

Ozon kullan  bu sorunlar n herhangi birisi ile kar la ld nda akla gelir. 
Özellikle suda olu an patojenlerle ilgili üphe oldu unda, ozon pek çok maddeyi 
koagüle eder. Çökelmesine yard mc  olur, bu nedenle faydal  bir flokülasyon 
(topakla rma) maddesidir. Ar m i letmelerinde kimyasal depolama sorununu 
azalt r. 
 



 
 

Ozon gerekti i yerde üretildi inden tehlikeli kimyasallar  depolama, 
kullan m ve ta ma gibi sorunlar  yoktur. Verimlilik aç ndan, ozon en güçlü ve 
en verimli mikrobiyolojik kontrol spektrumuna sahiptir. 

 Örne in Giardia cysts (konsantrasyon ve süre) inaktivasyonunda serbest 
klora göre ozon 100 kat daha güçlüdür. Virüsler için ( Ct ) klora göre yakla k alt   
kat güçlüdür. Cryptosporidia için ozon tavsiye edilen bir dezenfektand r. 

  Ozon kullan ld nda, klor ihtiyac  büyük çapta azalmaktad r. Bunun 
sonucunda, çok az miktarda bir dezenfektan n da m sisteminde koruyucu 
olarak kalmas  için 0.2 mg/l Cl2 ilave edilmesi yeterlidir. Bu da potansiyel 
kanserojen maddeleri (THM) minimize ederek sa n korunmas na 
yard mc  olur. 

Ozon jeneratörü : 

Ozon dünyan n varolu uyla birlikte bulunan bir gaz olmakla beraber su 
endüstrisinde üretim ve kullan  1960 ‘l  y llardan bu yana 
gerçekle tirilmektedir. 

Ozon karars z bir gaz olup 3 oksijen molekülünün birle imi ile olu ur. 
Karars z bir gaz olu u, çevre s cakl na ba  olarak bir süre sonra oksijene 
dönü mesine sebep olur. 28 derece s cakl kta yakla k 15 dakika sonra Oksijene 
dönü ür. Bilinen en etkili dezenfekte edici, zehirli bir gazd r. Depolan p ta nma 
imkan  olmad ndan kullan ld  yerde üretilmek zorundad r. Ozon dezenfekte 
edici etkisi ile birlikte ayn  zamanda koku giderici, berrakla  etkisi ile havuz 
suyunun koku ve bulan kl  da giderir.  

Ozon jeneratörü ile dezenfekte edilen havuzlarda, mikro topaklanma 
olu aca ndan flok (çökeltici) kimyasal na gerek olmad  gibi, oxidasyon ve 
dezenfeksiyon sonucu ozon gaz  oksijene dönü ece inden havuz ortam nda 
daha fazla oksijen olu acak ve klor kokusu olmayacakt r. Yosunla may  da 
önledi i bilinmektedir. 

 

   



 
                             

 

 Ozon ile Klor kar la rmas  

 

Sudaki ETK      KLOR              OZON 

Oksidasyon potansiyeli (Volt) 1.36 2.07 

Dezenfeksiyon 
Bakteriler 
Virüsler 

 
Orta 
Orta 

 
Mükemmel 
Mükemmel 

Çevre dostu Hay r Evet 

Renk gidericilik yi Mükemme  

Kanserojen Mümkün Mümkün de il 

Organik oksidasyonu Orta High 

Mikro topaklanma Yok Orta 

pH Etkisi De ken Dü ük 

Sudaki yar lanma ömrü 2-3 saat 20 min. 

Operasyon tehlikeleri: 
Deri ile toksiklenme 
Solunum toksiklenmesi 

 
Yüksek 
Yüksek 

 
Orta 

Yüksek 

Sistem karma kl  Dü ük Yüksek 

lk kurulum maliyeti Dü ük Yüksek 

Ayl k maliyet Orta-Yüksek Dü ük 

 

 

 

 

 



 
 

Ozon Ve Klor 

 

1) Ozon suyun dezenfeksiyonunda  3000 kat daha h zl r. 

2) Klorün aksine, ozon suda zararl  madde b rakmaz ve k sa sürede saf oksijene 
dönü ür. 

3) Kimyasal yöntemle su dezenfeksiyonu, çevreye uzun süreli negatif kimyasal 
etkiler b rak r, ozon b rakmaz. 

4) Ozon su dezenfeksiyonunda  kullan labilen en güçlü, en h zl  dezenfektan ve 
oksidand r. 

5) Ozon oksidasyon reaksiyonlar , bakteriler ve virüsler gibi bir çok organik ve 
inorganik kirleticinin yok edilmesinde klordan birkaç bin kat daha h zl r. 

6) Ozon, klorün aksine uygun dozda kullan ld nda sudaki birçok patojenin 
(hastal k yapan madde ve organizma) olu mas  engelledi i gibi tamam  yok 
eder.  Klor için ise güvenilir dozun üzerinde ( oklama) bir uygulama ile ayn  etki 
meydana getirilebilir. 

7) Ozon kuruldu u alanda üretilir ve depolama gerektirmez. 

8) Ozonda doz a  problemi yoktur, sudan ayr lan ozon havayla temas nda 
oksijene dönü ür. 

9) Ozonun dezenfekte kalitesi pH de erinden ba ms zd r. Suyun ph’  ne olursa 
olsunç 

10) Ozon sudaki ya n ve di er kirletici maddelerin oksitlenmesini ve yok 
olmas  sa lar. 

11) Ozon klor ve di er kimyasal maddelerin sertli ini anlaml  düzeyde dü ürür. 

12) Ozon micro-topaklay  gibi hareket ederek sudaki demir ve manganez gibi 
minerallerin eliminasyonunu sa lar. 



 
 

13) Ozon ard nda hiçbir kimyasal tad veya koku b rakmaz.  

14) Suda çözülmü  ozon insanlar için hiçbir zarar te kil etmemektedir. 

15) Ozonun etkisi basit bir ORP ölçer ile ölçülebilir. 

16) Ozon su içerisinde klordan çok daha az a nd  ve korozif özelli e sahiptir. 

17) Yap lan bir çok ara rma ozonun, klordan çok zarars z ve daha çok etkili 
oldu unu göstermi tir. 

18) Teknoloji ile birlikte ozonun kurulumu ve kullan  giderek ucuzlamakta ve 
kâr  artmaktad r.  Basitçe, ozon kurulumu beraberinde 12 ayl k klor tasarrufunu 
getirir. 

19) Kimileri klor jeneratörünü daha etkili diye dü ünmektedir. Hat rlatmak 
gerekirse, tuz belirli bir süre sonra havuz çevresine zarar vermektedir ve ayr ca 
havuzu kanserojenlerden olu an zehirli bir banyo haline getirebilir. 

20 ) nsan vücudu yüzerken havuz suyunu emmektedir. Ve siz gerçekten 
vücudunuzun yüksek miktarda klor emmesini mi istiyorsunuz?  Bir çok tan nm  
yüzücü klorlu suda yüzmeyi hatta antrenman yapmay  bile reddetmektedir.  
Klor negatif etkileri yüzünden bir çok ülkede imdiden yasaklanm r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

KLOR NE KADAR KÖTÜ? 

Amerikan Çevre Kalitesi Derne i'ne göre "Klor içmi  bir insan n kanser olma 
riski di erine göre %93 daha fazlad r." 

Dr.Joseph Price geçmi te klor konusunu da içinde bulunduran epey tart ma 
getiren "Koroner/Kolesterol/Klor" isimli kitab  yazm r. Buna ek olarak da 
"Hiçbir ey kalp krizine, ateroskleroze ve inmeye klordan fazla sebep olamaz." 
demi tir. 

Dr.Price ayr ca denek olarak tavuk kullanarak baz  deneyler yapm r. Denekleri 
iki gruba ay p bir gruba klorlu di erine klorsuz su vermi tir. Klorinle yeti en 
grupta yap lan otopside farkl  seviyelerde kalp ve dola m hastal klar  
gözlemlenmi tir, klorsuz grupta ise hiç bir anormallik gözlemlenmemi tir. Bu 
çal ma kümes hayvanlar  enstitüsünde hala referans kabul edilmektedir. Sonuç 
olarak günümüzde bir çok büyük kümes hayvanl  ile u ra an irketler klorsuz 
su kullanmaktad r. Deneye ek olarak Dr.Price "Bu çal ma bize klorlu suyun 
tavuklar için yeterince iyi olmad  göstermi tir, tavuklar için yeterince iyi 
olmayan,muhtemelen biz insanlar için de yeterince iyi de ildir." demi tir. 

 

 

 

 

 

 

 

 


