
OZON JENERATÖRLERİ

MODELLER



Ozon Nedir

Ozon, aktif oksijendir.Her ozon molekülü üç oksijen atomundan oluşur.Atmosferin dış

kısımlarında ultraviyole ışınlarının,alçak kısımlarında ise, şimşek ve yıldırım anında ortaya çıkan

elektrik arkları ile oluşur.

Genellikle yağmur ve fırtınalar sonrası duyulabilen temiz ve taze hava bunun neticesidir. Ozon

doğadaki en kuvvetli ve doğal dezenfektandır, mikrop kırıcıdır. Suda ve havada mikrop, bakteri ve

kötü koku bırakmaz.

Ozon kararsız yapısı ve kısa süre sonra tekrar oksijene dönüştüğü için DOĞALDIR ve YAN

ETKİSİ YOKTUR. Diğer kimyasal dezenfektanlara güre (örn; Klordan 3000 kat daha güçlü) çok

üstündür.

Kısaca Ozon;

En etkili oksidandır,

Kuvvetli bir mikrop bakteri öldürücüdür,

Çevre dostudur, atık bırakmaz, doğaldır,

Koku ve renk gideriminde kullanılır,

En sağlıklı ve en güvenli SU DEZENFEKSİYONU sağlar,

Dezenfeksiyon ile oksidasyonu aynı anda ve çok hızlı yapar, bağlı klor seviyesini düşürür,

Ozonun su içindeki ömrü kısadır, 28°C su sıcaklığında 15 dak.da ömrü yarılanır.

Ortam havası içinde bulunan doğal oksijen ozonun ham maddesidir,

İşletme kolaylığı sağlar, kimyasal gerektirmez,

Doğaya ve suya zarar vermez.

OZON GAZI KULLANAN HAVUZLARDA AVANTAJLAR :

Klor ve diğer dezenfeksiyon yöntemleri ile öldürülmeyen mikroorganizmaları öldürür,

Dezenfeksiyon gücü en yüksek maddedir, kesin dezenfeksiyon sağlar,

Kullanan işletmecinin kimyasal satın alması ve kimyasal depolaması gerekmez.Çünkü ozon gazının

ham maddesi doğal hava içindeki oksijendir,

Kullanıcıya ve çevreye zarar vermez,

Üretimi için yalnızca elektrik enerjisi gerekir, hiçbir kimyasal veya ham madde gerektirmez.



OZON JENERATÖRÜ/HAVA KURUTUCU
OZONE GENERATOR/AIR DRYER

Model/Model OZM/TKM



OZONJENERATÖRÜ OZM OZONE GENERATOR OZM
Özellikleri

Teknik Özellikleri
Model OZM / OZMT
Kapasite (gO3/h) Hava 1...2
Hava Kurutucu OZM

OZMT
yok

içinde
Ozonkons. Nominal: (gO3/m³) 20
Hava Giri : (nur OZM)                  Hortum       6 mmşi
Ozon bağlantısı:                               Hortum 6mm
Elektr. Bağl: (V, Hz)
Std. IEC/EN 60320

230;50/60

Ölçüler (LxBxH) : OZM
OZMT

200x150x680mm
340x150x680mm

Special Features

- Air cooled ozone generator for
Vacuum operation with air, or
Pressure operation with compressed air, or
Pressure operation with oxygen

- High-quality materials for virtually
unlimited life span

- Ready for operation
- 1 year guarantee

Technical spezification
Models OZM / OZMT
Capacity     (gO3/h) Air 1…2
Air dryer OZM

OZMT
without
inbuilt

Ozone conc.nominal: (O3/m³) 20
Air inlet: (only OZM) Hose nipple 6mm
Ozone outlet: Hose nipple 6mm
Electrical Power supply: (V, Hz)
Acc.. IEC/EN 60320

230;50/60

Dimension (L x B x H) : OZM
OZMT

200x150x680mm
340x150x680mm

Müşteri isteği ile değişiklik yapılabilir

Custom made design on request

Özellikleri

Teknik Özellikleri
Model TKM
Hava debisi max.: (l/h) 100
Çiğlenme Noktası: C) -40
Hava bağl. : Hortum 6mm
Elektr. Güç max.: (W) 90
Elektr. Bağl : (V, Hz)
Std. IEC/EN 60320

230;50/60

Ölçüler (L x B x H) : 200x150x680mm

Special Features

- Heat regenerated dessicant air dryer
- PLC controlled for automatic operation
- Ready for operation
- 1 year guarantee

Technical spezification
Models TKM
Air flow max.: (l/h) 100
Dew point: (°C) -40
Air inlet : Hose nipple 6mm
Power consump max.: (W) 90
Electrical Power supply: (V, Hz)
Acc.. IEC/EN 60320

230;50/60

Dimension (L x B x H) : 200x150x680mm

Custom made design on request

HAVA KURUTUCU TKM AIR DRYER TKM

- Düşük basınçlı Hava girişi,
Basınçlı hava girişi veya
Oksijen besleme girişi ile
çalışabilen Ozon Jeneratörü

- Kaliteli malzeme ile yapılmış

çok uzun ömürlü tasarım
- Tak-Çalıştır
- 1 Yıl garanti

- Isı enerjisi ile çalışan Hava Kurutucu
- Tam otomatik PLC kontrollüü
çalışma

- Tak-Çalıştır
- 1 Yıl Garanti

Müşteri isteği ile değişiklik yapılabilir



OZON JENERATÖRÜ
OZONE GENERATOR

Model/Model OZ-LC



Özellikleri

OZ 2 / 5 / 8 / -LC

Kapasite (gO3/h) 2 / 5 / 8
Enerji ihtiyacı : (Wh/g) 10

Ozonkons. Nominal: (gO3/m³) 20

Ozon gaz seçimi: El ile
4 -Kad. Şalter

(OZ 5 / 8-LC için)
Hava girişi :

Dıştan bağl.Ozon bağlantısı :

(V, Hz) 230;50/60

250x300x700mm

Special Features

- Air cooled ozone generator for
Vacuum operation with air, or
Pressure operation with compressed air, or
Pressure operation with oxygen

- High-quality materials for virtually
unlimited life span

- Horizontal or vertical applicable
- Ready for operation
Perfected, modern technology
- Ozone generator modules of stainless steel including
individual fused electrodes

- High-voltage transformers resin-embedded
- Cost-effective compact unit
- 1 year guarantee

Technical spezification
Models OZ 2 / 5 / 8 / -LC

Capacity (gO3/h) 2 / 5 / 8
Energy consumption: (Wh/g) 10

Ozone conc.nominal: gO3/m³) 20

Ozone setting: Manual
4 -step-switch

(only OZ 5 / 8-LC)
Air inlet: ¼”threaded nipple

Ozone outlet: ¼”threaded nipple

Electrical power supply   (V, Hz) 230;50/60
2m power cord

incl. plug
Dimension: 250x300x700mm

Custom made design on request

- Düşük basınçlı Hava girişi,
Basınçlı hava girişi veya
Oksijen besleme girişi ile
çalışabilen Hava Soğutmalı
Ozon Jeneratörü

- Kaliteli malzeme ile yapılmış

çok uzun ömürlü tasarım
- Yatay veya düşey yerleştirilebilir
- Tak-Çalıştır

- 316 Paslanmaz çelikten ozon
üretim modülleri, tüm modüller
için ayrı sigorta koruması

- Reçiye gömülü yüksek voltaj
transformatörü

- Uygun maliyetli kompakt cihaz
- 1 Yıl garanti

Geliştirilmiş, modern Teknoloji

Teknik Özellikleri
Model

Dıştan bağl.

Elektr. Bağl:
Fişli 2 metre
kablosu ile

Ölçüler

Müşteri isteği ile değişiklik yapılabilir



OZON JENERATÖRÜ
OZONE GENERATOR

Model/Model OZ-15/20



Özellikleri

Kullanışlı Dizayn

Ozon üretimi
- Ozon üretim miktarı kademesiz ayarlanabilir
- Otomatik Ozon üretim kontrolü )*

(gO3/h) 15/20

(Wh/g) 14

Ozonkons. nominal (gO3/m³) 20

Otomatik Hava Kurutucusu

Ozon seçimi

Röleler )*

Sinyal girişi )* 0/4...20mA

Elektrik kontrol sistemi                              PLC

(V, Hz) 230;50/60
3x400;50/60 )*

)* Opsiyonel

Special Features

Useful Concept
- Water cooled ozone generator for
Pressure operation with compressed air (Air dryer incl.),
- Modular system with comprehensive monitoring of
functions and operations according to DIN 19627

- Highest possible operation safety due to the use of
serial components of leading manufacurers

- Construction and materials designed for highest
availablity and long life span

- Easy access to critical components
- Ease of operation
- Low space requirement

Perfected, modern technology
- Ozone generator modules of stainless steel including
individual fused electrodes

- Use of serial frequency converters from a leading
manufacturer )*

- High-voltage transformers resin-embedded

Ozone production
- Various setting of ozone production
- Automatic ozone production control )*

Technical spezification
Production capacity      (gO3/h) 15/20

Energy consumption (Wh/g) 14

Ozone conc.nominal (gO3/m³) 20

Autom.air dryer included

Ozone setting Manuel, various
Autom.,various)*

Controller )* included

Input signal )* 0/4…20mA

Electrical control PLC

Electrical power supply   (V, Hz) 230;50/60
3x400;50/60 )*

)* Optional

Custom made design on request

- Basınçlı hava ile (hava kurutucusu
içinde) çalışmaya uygun

- Tüm fonksiyon ve denetimleri DIN 19627'ye
göre  dizayn edilmiş su soğutmalı

- Tüm malzemeleri bilinen ve güvenilir
malzeme imalatçılarından

- Konstrüksiyon ve malzemeleri kolay
bulunabilir ve uzun ömürlü

- Tüm komponentlerine kolay erişim
- Çok kolay işletim sistemi
- Az yer kaplama

- 316 Paslanmaz çelikten ozon
üretim modülleri, tüm modüller
için ayrı sigorta koruması

- Reçiye gömülü yüksek voltaj
transformatörü

Geliştirilmiş, modern Teknoloji

Teknik Özellikleri
Kapasite

Enerji ihtiyacı :

Elektr. Bağl:

Müşteri isteği ile değişiklik yapılabilir

İçinde

El ile, kademesiz
Otom., kademesiz )*

İçinde



OZON JENERATÖRÜ
OZONE GENERATOR

Model/Model OZ-FU



(gO3/h) 30-80

(Wh/g) 14

Ozonkons. nominal (gO3/m³) 20

İçinde

El ile, kademesiz
Otom., kademesiz

0/4...20mA

Elektrik bağlantısı (V, Hz) 400;50/60
(3-ph+N+PE)

Special Features

Useful Concept
- Water cooled ozone generator for

Pressure operation with compressed
air (Air dryer incl.)

- Modular system with comprehensive
monitoring of  functions and opera-
tions according to DIN 19627

- Highest possible operation safety
due to the use of serial components
of leading manufacturers

- Construction and materials designed
for highest availability and long life
span

- Easy access to critical components

- Safe vacuum operation
- Ease of operation
- Low space requirement

Technical spezification
Production capacity      (gO3/h) 30-80

Energy consumption (Wh/g) 14

Ozone conc.nominal (gO3/m³) 20

Automatic air dryer including

Ozone setting Manuel, various
Automatic, various

Controller included

Input signal 0/4…20mA

Electrical control PLC

Electrical power supply   (V, Hz) 400;50/60
(3-ph+N+PE)

Perfected, modern technology
- Ozone generator modules of stainless steel including
individual fused electrodes

- Use of serial frequency converters from a leading
manufacturer )*

- High-voltage transformers resin-embedded

Automatic ozone production control
- Various ozone production control by variation of
frequency and voltage

- Serial equipped with automatic ozone production
control

Özellikleri

Kullanışlı Dizayn

Otomatik Ozon üretimi
- Ozon üretim miktarı Voltaj ve frekans
yardımı ile kademesiz ayarlanabilir

- Otomatik Ozon üretim kontrolü

Ozon seçimi

Teknik Özellikleri
Kapasite

Enerji ihtiyacı :

- Basınçlı hava ile (hava kurutucusu
içinde) çalışmaya uygun

- Tüm fonksiyon ve denetimleri DIN 19627'ye
göre  dizayn edilmiş su soğutmalı

- Tüm malzemeleri bilinen ve güvenilir
malzeme imalatçılarından

- Konstrüksiyon ve malzemeleri kolay
bulunabilir ve uzun ömürlü

- Tüm komponentlerine kolay erişim
- Çok kolay işletim sistemi
- Az yer kaplama

- 316 Paslanmaz çelikten ozon
üretim modülleri, tüm modüller
için ayrı sigorta koruması

- Reçiye gömülü yüksek voltaj
transformatörü

Geliştirilmiş, modern Teknoloji

Otomatik Hava Kurutucusu

Röleler

Sinyal girişi

Elektrik kontrol sistemi                              PLC

Müşteri isteği ile değişiklik yapılabilir

İçinde



OZON JENERATÖRÜ
OZONE GENERATOR

Model/Model OZ-100/150



Özellikleri

(gO3/h) 80...>1050

(Wh/g) 12…18

(gO3/m) 20...35

0/4...20mA

400/50
(3-ph+N+PE)

Special Features

Useful Concept
- Water cooled ozone generator for

Pressure operation with compressed air (Air dryer
incl.)

- Modular system with comprehensive monitoring of
functions and operations according to DIN 19627

- highest possible operation safety due to the use of
serial components of leading manuffacurers

- Construction and materials designed for highest
availablity and long life span

- Easy access to critical components
- Safe vacuum operation
- Ease of operation
- Low space requirement
Perfected, modern technology
- Ozone generator modules of stainless steel including
individual fused electrodes

- Use of serial frequency converters from a leading
manufacturer

- High-voltage transformers resin-embedded
Automatical ozone production control
- Various ozone produciton control by variation of
frequency and voltage

- Serial equipped with automatic ozone production
control

Technical spezification
Production capacities (gO3/h) 80…>1050

Energy consumption (Wh/g) 12…18

Ozone conc.nominal (gO3/m³) 20…35

Autom.air dryer including

Ozone setting Autom.,various

Controller included

Input signal 0/4…20mA

Electrical control PLC

Electrical power supply   (V, Hz) 400/50
(3-ph+N+PE)

Custom made design on request

İçinde

Otom., kademesiz

Kullanışlı Dizayn

Teknik Özellikleri
Kapasite

Enerji ihtiyacı :

Sinyal girişi

İçinde

- Basınçlı hava için Ozon jeneratörü :
(Hava kurutucusu içinde)

- Tüm fonksiyon ve denetimleri DIN 19627'ye
göre  dizayn edilmiş su soğutmalı

- Tüm malzemeleri bilinen ve güvenilir
malzeme imalatçılarından

- Konstrüksiyon ve malzemeleri kolay
bulunabilir ve uzun ömürlü

- Tüm komponentlerine kolay erişim
- Çok kolay işletim sistemi
- Az yer kaplama

- 316 Paslanmaz çelikten ozon
üretim modülleri, tüm modüller
için ayrı sigorta koruması

- Reçiye gömülü yüksek voltaj
transformatörü

Geliştirilmiş, modern Teknoloji

Otomatik Ozon üretimi
- Ozon üretim miktarı Voltaj ve frekans
yardımı ile kademesiz ayarlanabilir

- Otomatik Ozon üretim kontrolü

Ozonkons. nominal

Otomatik Hava Kurutucusu

Ozon seçimi

Röleler

Elektrik kontrol sistemi                              PLC

Elektrik bağlantısı (V, Hz)

Müşteri isteği ile değişiklik yapılabilir



Mükemmel, modüler bir ozon jeneratörü
30 kg/h kapasiteye kadar

The ultimative, modular ozone generator for
capacities up to 30 kg O3/hr

OZON JENERATÖRÜ
OZONE GENERATOR
Model/Model OZ-1000/2000



Custom made design on request

Universal kullanım

Special Features
Useful Concept
- Modular system with comprehensive monitoring of

functions and operation according to DIN 19627
- Due to modular design arbitrarily extendable
- Highest possible operation safety due to the use of

serial components of leading manuffacurers
- Construction and materials designed for highest

availablity and long life span
- Easy access to critical components
- Ease of operation
- Low space requirement

Perfected, modern technology
- Ozone generator modules of stainless steel including

individual fused electrodes
- Use of serial frequency converters from a leading

manufacturer
- High-voltage transformers resin-embedded

Automatic ozone production control
- Various ozone produciton setting by variation of

frequency and voltage
- Serial equipped with automatic ozone production

control
Multiple application
The ozone generators are available in two alternatives:
- feed gas compressed air
- feed gas oxygen

(kgO3/h) 1...>30

(kWh/kg)

Bas. Hava/Oksijen

12 / 8

(gO3/Nm³) 20 / 100

(sadece Bas. Hava için)

0/4...20mA

400;50/50
(3-ph+N+PE)

Technical spezification
Production capacities (kgO3/h) 1...>30

Energy consumption (kWh/g)
Compressed air / Oxygen

12 / 8

Ozone conc.nominal (gO3/Nm)
Compressed air / Oxygen

20 / 100

Autom.air dryer
(for compressed air type only)

included

Ozone setting Autom., various

Controller included

Input signal 0/4...20mA

Electrical control PLC

Electrical power supply   (V, Hz) 400 ;50/60
(3-ph+N+PE)

Özellikleri
Kullanışlı Dizayn
- Tüm fonksiyon ve denetimleri DIN 19627'ye

göre  dizayn edilmiş su soğutmalı
- İhtiyaca göre genişletilebilir modüler yapı
- Tüm malzemeleri bilinen ve güvenilir
malzeme imalatçılarından

- Konstrüksiyon ve malzemeleri kolay
bulunabilir ve uzun ömürlü

- Tüm komponentlerine kolay erişim
- Çok kolay işletim sistemi
- Az yer kaplama

- 316 Paslanmaz çelikten ozon
üretim modülleri, tüm modüller
için ayrı sigorta koruması

- Reçiye gömülü yüksek voltaj
transformatörü

Geliştirilmiş, modern Teknoloji

Otomatik Ozon üretimi
- Ozon üretim miktarı Voltaj ve frekans
yardımı ile kademesiz ayarlanabilir

- Otomatik Ozon üretim kontrolü

Ozon jeneratörü aşağıda belirtildiği şekilde
her iki durum için de kullanılabilir :
- Basınçlı hava girişi
- Oksijen girişi

Teknik Özellikleri
Kapasite

Enerji ihtiyacı :
Bas. Hava/Oksijen
Ozonkons. nominal

Otomatik Hava Kurutucusu

Ozon seçimi

Röleler

İçinde

Otom., kademesiz

İçinde

Sinyal girişi

Elektrik kontrol sistemi                              PLC

Elektrik bağlantısı (V, Hz)

Müşteri isteği ile değişiklik yapılabilir



OZON JENERATÖRÜ/HAVA KURUTUCU
OZONE GENERATOR/AIR DRYER

Model/Model OZM/TKM



OZONJENERATÖRÜ OZM OZONE GENERATOR OZM

Special Features

- Air cooled ozone generator for
Vacuum operation with air, or
Pressure operation with compressed air, or
Pressure operation with oxygen

- High-quality materials for virtually
unlimited life span

- Ready for operation
- 1 year guarantee

Technical spezification
Models OZM / OZMT
Capacity     (gO3/h) Air 1…2
Air dryer OZM

OZMT
without
inbuilt

Ozone conc.nominal: (O3/m³) 20
Air inlet: (only OZM) Hose nipple 6mm
Ozone outlet: Hose nipple 6mm
Electrical Power supply: (V, Hz)
Acc.. IEC/EN 60320

230;50/60

Dimension (L x B x H) : OZM
OZMT

200x150x680mm
340x150x680mm

Custom made design on request

Special Features

- Heat regenerated dessicant air dryer
- PLC controlled for automatic operation
- Ready for operation
- 1 year guarantee

Technical spezification
Models TKM
Air flow max.: (l/h) 100
Dew point: (°C) -40
Air inlet : Hose nipple 6mm
Power consump max.: (W) 90
Electrical Power supply: (V, Hz)
Acc.. IEC/EN 60320

230;50/60

Dimension (L x B x H) : 200x150x680mm

Custom made design on request

AIR DRYER TKM

Özellikleri

Teknik Özellikleri
Model OZM / OZMT
Kapasite (gO3/h) Hava 1...2
Hava Kurutucu OZM

OZMT
yok

içinde
Ozonkons. Nominal: (gO3/m³) 20
Hava Giri : (nur OZM)                  Hortum       6 mmşi
Ozon bağlantısı:                               Hortum 6mm
Elektr. Bağl: (V, Hz)
Std. IEC/EN 60320

230;50/60

Ölçüler (LxBxH) : OZM
OZMT

200x150x680mm
340x150x680mm

Müşteri isteği ile değişiklik yapılabilir

Özellikleri

Teknik Özellikleri
Model TKM
Hava debisi max.: (l/h) 100
Çiğlenme Noktası: C) -40
Hava bağl. : Hortum 6mm
Elektr. Güç max.: (W) 90
Elektr. Bağl : (V, Hz)
Std. IEC/EN 60320

230;50/60

Ölçüler (L x B x H) : 200x150x680mm

HAVA KURUTUCU TKM

- Düşük basınçlı Hava girişi,
Basınçlı hava girişi veya
Oksijen besleme girişi ile
çalışabilen Ozon Jeneratörü

- Kaliteli malzeme ile yapılmış

çok uzun ömürlü tasarım
- Tak-Çalıştır
- 1 Yıl garanti

- Isı enerjisi ile çalışan Hava Kurutucu
- Tam otomatik PLC kontrollüü
çalışma

- Tak-Çalıştır
- 1 Yıl Garanti

Müşteri isteği ile değişiklik yapılabilir



OZON JENERATÖRÜ
OZONE GENERATOR

Model/Model OZ-LV



OZ 2 / 5 / 8 /10 -L

(gO3/h) 2 / 5 / 8 / 10
(Wh/g) 10

(gO3/m) 20

Dıştan bağlantı

Elektr. (V,
Hz)

230;50/60

700x260x600mm

Special Features

- Air cooled ozone generator for
Vacuum operation with air (Air dryer incl.), or
Pressure operation with compressed air (Air dryer incl.), or
Pressure operation with oxygen

- High-quality materials for virtually
unlimited life span

- Horizontal or vertical applicable
- Ready for operation
Perfected, modern technology
- Ozone generator modules of stainless steel including
individual fused electrodes

- High-voltage transformers resin-embedded
- 1 year guarantee

Technical spezification
Models OZ 2 / 5 / 8 /10 -L

Capacity (gO3/h) 2 / 5 / 8 / 10
Energy consumption: (Wh/g) 10

Ozone conc.nominal: gO3/m³) 20

Air inlet: ¼”threaded nipple

Ozone outlet: ¼”threaded nipple

Electrical power supply   (V, Hz) 230;50/60

Dimension: 700x260x600mm

Custom made design on request

Kapasite
Enerji ihtiyacı :

Hava girişi :

Teknik Özellikleri
Model

Bağl:

Ölçüler

Özellikleri

- Düşük basınçlı Hava girişi,
Basınçlı hava girişi veya
Oksijen besleme girişi ile
çalışabilen Hava Soğutmalı
Ozon Jeneratörü

- Kaliteli malzeme ile yapılmış

çok uzun ömürlü tasarım
- Yatay veya düşey yerleştirilebilir
- Tak-Çalıştır

- 316 Paslanmaz çelikten ozon
üretim modülleri, tüm modüller
için ayrı sigorta koruması

- Reçiye gömülü yüksek voltaj
transformatörü

- Uygun maliyetli kompakt cihaz
- 1 Yıl garanti

Geliştirilmiş, modern Teknoloji

Müşteri isteği ile değişiklik yapılabilir

Ozonkons. Nominal:

Ozon bağlantısı :

Dıştan bağlantı



OZON JENERATÖRÜ
OZONE GENERATOR

Model/Model OZ-15/20-V



Special Features

Useful Concept
- Modular system with comprehensive monitoring of
functions and operations according to DIN 19627

- Highest possible operation safety due to the use of
serial components of leading manufacurers

- Construction and materials designed for highest
availablity and long life span

- Easy access to critical components
- Safe vacuum operation
- Ease of operation
- Low space requirement

Perfected, modern technology
- Ozone generator modules of stainless steel including
individual fused electrodes

- Use of serial frequency converters from a leading
manufacturer )*

- High-voltage transformers resin-embedded

Ozone production
- Various setting of ozone production
- Automatic ozone production control )*

Technical spezification
Production capacity      (gO3/h) 15/20

Energy consumption (Wh/g) 18

Ozone conc.nominal (gO3/m³) 20

Autom.air dryer included

Ozone setting Manuel, various
Autom.,various)*

Controller )* included

Input signal )* 0/4…20mA

Electrical control PLC

Electrical power supply   (V, Hz) 230;50/60
3x400;50/60 )*

)* Optional

Custom made design on request

Özellikleri

Kullanışlı Dizayn

Ozon üretimi
- Ozon üretim miktarı kademesiz ayarlanabilir
- Otomatik Ozon üretim kontrolü )*

(gO3/h) 15/20

(Wh/g) 18

Ozonkons. nominal (gO3/m³) 20

Otomatik Hava Kurutucusu

Ozon seçimi

Röleler )*

Sinyal girişi )* 0/4...20mA

Elektrik kontrol sistemi                              PLC

(V, Hz) 230;50/60
3x400;50/60 )*

)* Opsiyonel

- Basınçlı hava ile (hava kurutucusu
içinde) çalışmaya uygun

- Tüm fonksiyon ve denetimleri DIN 19627'ye
göre  dizayn edilmiş su soğutmalı

- Tüm malzemeleri bilinen ve güvenilir
malzeme imalatçılarından

- Konstrüksiyon ve malzemeleri kolay
bulunabilir ve uzun ömürlü

- Tüm komponentlerine kolay erişim
- Çok kolay işletim sistemi
- Az yer kaplama

- 316 Paslanmaz çelikten ozon
üretim modülleri, tüm modüller
için ayrı sigorta koruması

- Reçiye gömülü yüksek voltaj
transformatörü

Geliştirilmiş, modern Teknoloji

Teknik Özellikleri
Kapasite

Enerji ihtiyacı :

Elektr. Bağl:

Müşteri isteği ile değişiklik yapılabilir

İçinde

El ile, kademesiz
Otom., kademesiz )*

İçinde



OZON JENERATÖRÜ
OZONE GENERATOR

Model/Model OZ-V/FU



Special Features

Useful Concept
- Modular system with comprehensive

monitoring of  functions and opera-
tions according to DIN 19627

- Highest possible operation safety
due to the use of serial components
of leading manufacturers

- Construction and materials designed
for highest availability and long life
span

- Easy access to critical components

- Safe vacuum operation
- Ease of operation
- Low space requirement

Technical spezification
Production capacity      (gO3/h) 30-80

Energy consumption (Wh/g) 18

Ozone conc.nominal (gO3/m³) 20

Automatic air dryer including

Ozone setting Manuel, various
Automatic, various

Controller included

Input signal 0/4…20mA

Electrical control PLC

Electrical power supply   (V, Hz) 400;50/60
(3-ph+N+PE)

Perfected, modern technology
- Ozone generator modules of stainless steel including
individual fused electrodes

- Use of serial frequency converters from a leading
manufacturer )*

- High-voltage transformers resin-embedded

Automatic ozone production control
- Various ozone production control by variation of
frequency and voltage

- Serial equipped with automatic ozone production
control

Özellikleri

Kullanışlı Dizayn
- Tüm fonksiyon ve denetimleri
DIN 19627'ye    göre  dizayn
edilmiş su soğutmalı

- Tüm malzemeleri bilinen ve
güvenilir  malzeme imalatçılarından

- Konstrüksiyon ve malzemeleri
kolay  bulunabilir ve uzun ömürlü

- Tüm komponentlerine kolay erişim
- Çok kolay işletim sistemi
- Az yer kaplama

Otomatik Ozon üretimi
- Ozon üretim miktarı Voltaj ve frekans
yardımı ile kademesiz ayarlanabilir

- Otomatik Ozon üretim kontrolü

- 316 Paslanmaz çelikten ozon
üretim modülleri, tüm modüller
için ayrı sigorta koruması

- Reçiye gömülü yüksek voltaj
transformatörü

Geliştirilmiş, modern Teknoloji

(gO3/h) 30-80

(Wh/g) 18

Ozonkons. nominal (gO3/m³) 20

İçinde

El ile, kademesiz
Otom., kademesiz

0/4...20mA

Elektrik bağlantısı (V, Hz) 400;50/60
(3-ph+N+PE)

Ozon seçimi

Teknik Özellikleri
Kapasite

Enerji ihtiyacı :

Otomatik Hava Kurutucusu

Röleler

Sinyal girişi

Elektrik kontrol sistemi                              PLC

Müşteri isteği ile değişiklik yapılabilir

İçinde

Custom made design on request



OZON JENERATÖRÜ
OZONE GENERATOR
Model/Model OZ-100/150-V



Special Features

Useful Concept
- Modular system with

comprehensive monitor-
ing of   functions and op-
erations according to DIN
19627

- Highest possible operation
safety due to the use of
serial components of lead-
ing manuffacurers

- Construction and materials
designed for highest
availability and long life
span

- Easy access to critical
components

- Safe vacuum operation

- Ease of operation
- Low space requirement

Technical spezification
Production capacities (gO3/h) 80…>1050

Energy consumption (Wh/g) 18

Ozone conc.nominal (gO3/m³) 20

Autom.air dryer included

Ozone setting Autom.,various

Controller included

Input signal 0/4…20mA

Electrical control PLC

Electrical power supply   (V, Hz) 400;50/60
(3-ph+N+PE)

Custom made design on request

Perfected, modern technology
- Ozone generator modules of stainless steel including
individual fused electrodes

- Use of serial frequency converters from a leading
manufacturer

- High-voltage transformers resin-embedded
Automatical ozone production control
- Various ozone produciton control by variation of
frequency and voltage

- Serial equipped with automatic ozone production
control

Özellikleri

Kullanışlı Dizayn
- Tüm fonksiyon
ve denetimleri
DIN 19627'ye
göre  dizayn
edilmiş su
soğutmalı

- Tüm malzemeleri
bilinen ve güvenili
malzeme imalatçılarından

- Konstrüksiyon ve
malzemeleri  kolay
bulunabilir ve uzun ömürlü

- Tüm komponentlerine
kolay erişim

- Çok kolay
işletim sistemi

- Az yer kaplama

- 316 Paslanmaz çelikten ozon
üretim modülleri, tüm modüller
için ayrı sigorta koruması

- Reçiye gömülü yüksek voltaj
transformatörü

Geliştirilmiş, modern Teknoloji

Otomatik Ozon üretimi
- Ozon üretim miktarı Voltaj ve frekans
yardımı ile kademesiz ayarlanabilir

- Otomatik Ozon üretim kontrolü

Müşteri isteği ile değişiklik yapılabilir

(gO3/h) 80...>1050

(Wh/g) 18

(gO3/m) 20

0/4...20mA

400/50
(3-ph+N+PE)

İçinde

Otom., kademesiz

Teknik Özellikleri
Kapasite

Enerji ihtiyacı :

Sinyal girişi

İçinde

Ozonkons. nominal

Otomatik Hava Kurutucusu

Ozon seçimi

Röleler

Elektrik kontrol sistemi                              PLC

Elektrik bağlantısı (V, Hz)



OZON JENERATÖRÜ
OZONE GENERATOR

Model/Model OZ-LSC



Model / Model OZ9-LSC OZ15-LSC OZ30-LSC OZ50-LSC
max.:

Capacity max.
9 grO3/hr 15 grO3/hr 25 grO3/hr 45 grO3/hr

Ozone conc. max.
80 gr/m³ (STP) 80 gr/m³ (STP) 60 gr/m³ (STP)

Giriş gazı:
Feed gas:

Oxygen Oxygen Oxygen Oxygen

Basınçlı Hava İht. :
Compr.air requirement

65 Nl/min 65 Nl/min 165 Nl/min 165 Nl/min

Ebatlar (LxHxD) mm 760x760x260 760x760x260 600x1200x400

Electrical power supply
230V 50/60Hz 230V 50/60Hz 230V 50/60Hz 230V 50/60Hz

- Hava soğutmalı Ozon Jeneratörü

- Düşük enerji tüketimi

Special Features

- Air cooled ozone generator
- Pressure operation with oxygen
- Ozone production setting by means of 4-step-switch
- Incl. built-in oxygen concentrator
- High-quality materials for virtually unlimited life span
- Low energy consumption
- Ready for operation

Perfected, modern technology
- Ozone generator modules of stainless steel including

individual fused electrodes
- High-voltage transformer resin-embedded
- 1 year guarantee

Custom made design on request

Elektr.

Kapasite

Bağl:

Özellikleri

Müşteri isteği ile değişiklik yapılabilir

Ozonkonsantrasyonu max.

600x1200x400

- Oksijen giriş basınçlı
ozon üretimi, ayarlanabilir
4 kademe seçimi

- Kaliteli malzeme ile yapılmış
çok uzun ömürlü tasarım

- Tak-Çalıştır

- 316 Paslanmaz çelikten ozon  üretim modülleri,
tüm modüller  için ayrı sigorta koruması

- Reçiye gömülü yüksek voltaj transformatörü
- Uygun maliyetli kompakt cihaz
- 1 Yıl garanti

Geliştirilmiş, modern Teknoloji

60 gr/m³ (STP)



OZON JENERATÖRÜ
OZONE GENERATOR

Model/Model OZ-15/20



Özellikleri

Kullanışlı Dizayn

Ozon üretimi
- Ozon üretim miktarı kademesiz ayarlanabilir
- Otomatik Ozon üretim kontrolü )*

(gO3/h) 15/20

(Wh/g) 14

Ozonkons. nominal (gO3/m³) 20

Otomatik Hava Kurutucusu

Ozon seçimi

Röleler )*

Sinyal girişi )* 0/4...20mA

Elektrik kontrol sistemi                              PLC

(V, Hz) 230;50/60
3x400;50/60 )*

)* Opsiyonel

Special Features

Useful Concept
- Water cooled ozone generator for
Pressure operation with compressed air (Air dryer incl.),
- Modular system with comprehensive monitoring of
functions and operations according to DIN 19627

- Highest possible operation safety due to the use of
serial components of leading manufacurers

- Construction and materials designed for highest
availablity and long life span

- Easy access to critical components
- Ease of operation
- Low space requirement

Perfected, modern technology
- Ozone generator modules of stainless steel including
individual fused electrodes

- Use of serial frequency converters from a leading
manufacturer )*

- High-voltage transformers resin-embedded

Ozone production
- Various setting of ozone production
- Automatic ozone production control )*

Technical spezification
Production capacity      (gO3/h) 15/20

Energy consumption (Wh/g) 14

Ozone conc.nominal (gO3/m³) 20

Autom.air dryer included

Ozone setting Manuel, various
Autom.,various)*

Controller )* included

Input signal )* 0/4…20mA

Electrical control PLC

Electrical power supply   (V, Hz) 230;50/60
3x400;50/60 )*

)* Optional

Custom made design on request

- Basınçlı hava ile (hava kurutucusu
içinde) çalışmaya uygun

- Tüm fonksiyon ve denetimleri DIN 19627'ye
göre  dizayn edilmiş su soğutmalı

- Tüm malzemeleri bilinen ve güvenilir
malzeme imalatçılarından

- Konstrüksiyon ve malzemeleri kolay
bulunabilir ve uzun ömürlü

- Tüm komponentlerine kolay erişim
- Çok kolay işletim sistemi
- Az yer kaplama

- 316 Paslanmaz çelikten ozon
üretim modülleri, tüm modüller
için ayrı sigorta koruması

- Reçiye gömülü yüksek voltaj
transformatörü

Geliştirilmiş, modern Teknoloji

Teknik Özellikleri
Kapasite

Enerji ihtiyacı :

Elektr. Bağl:

Müşteri isteği ile değişiklik yapılabilir

İçinde

El ile, kademesiz
Otom., kademesiz )*

İçinde



OZON JENERATÖRÜ
OZONE GENERATOR

Model/Model OZ-100/150-SC



Special Features

- Water cooled high-
efficiency ozone mod-
ules

- Ozone production
from oxygen

- Frequency converter
for automatic ozone
production control

- Incl. built-in oxygen
concentrator

- High-quality materials
for virtually unlimited
life span

- Low energy consump-
tion

- Ready for operation

Technical spezification
Production capacities (gO3/h) 150…1000

Energy consumption (Wh/g) 11

Ozone conc.nominal (% wt/wt) 11

Automatic oxygen concentrator inbuilt

Ozone setting and control Autom.,various

Electrical control PLC

Electrical power supply   (V, Hz) 400/50
(3-ph+N+PE)

Perfected, modern technology
- Ozone generator modules of stainless steel equipped
with individual fused electrodes

- High-voltage transformer resin-embedded

- Modular system with comprehensive monitoring of
functions and operations according to DIN 19627

- Construction and materials designed for highest
availablity and long life span

- Easy access to essential components

Özellikleri

- Su soğutmalı yüksek
güçte ozon modülü

- Oksijenden ozon
üretimi

- İçerisine monteli
oksijen konsantrasyon
modülü

- Pratikte çok uzun
ömürlü komponentler

- Düşük enerji
tüketimi

- Tak-Çalıştır

- 316 Paslanmaz çelikten ozon
üretim modülleri, tüm modüller
için ayrı sigorta koruması

- Reçiye gömülü yüksek voltaj
transformatörü

- Modüler sistem yapısı,
izleme ve kontrol ıygunluğu
DIN 19627'ye uygun

- Komponenetlere kolay
erişilebilirlik

Geliştirilmiş, modern Teknoloji

(gO3/h) 150...1000

(Wh/g) 11

(Gew.%) 11

içinde

Ozon seçimi ve ayarı Otom., kademesiz

400/50
(3-ph+N+PE)

Teknik Özellikleri
Kapasite

Enerji ihtiyacı :

Ozonkons. nominal

Otomatik Oksijen
konsantratörü

Elektrik kontrol sistemi                              PLC

Elektrik bağlantısı (V, Hz)



AKTİF KARBON FİLTRESİ
Model AK



Aktif karbon filtre

Ak30 Montajı:
Kelepçe ile duvara monte edilir. (çap 160mm)

AK200 Montajı
Uygun montaj parçaları ile duvara ya da ayaklı olarak yere monte edilebilir.

Uyarı:
Aktif karbon filtresi, normal çalışma şartlarında bakım gerektirmez.
Çalışmaya başladıktan 1 yıl sonra ya da Ozon gaz çıkışı farkedilir ise değiştirilmelidir.

DİKKAT !

Typ: AK30 AK200
Gaz geçişi: Nm³/h 3 15
Basınç kaybı: mbar 5 5
Çalışma sıcaklığı: °C 10….40 10….40
Giriş ozon konsantrasyonu max..: g/Nm³ 2 2
Çalışma asıncı: Atmosferik
Giriş: Ozonlu hava
Berhava malzemesi: Aktif karbon
Ölçüleri:
Çap: mm 160 315
Toplam yükseklik: mm 750 1000
A : kg 12 35ğırlık
Bağlantı :

Gaz girişi “B” Bağlantısı

PVC:
DN 15 32

PVC:
DN 25 50

Kondens çıkışı “C“ DN 15 32

Ortasında bulunan değiştirilebilir tüp altında su tahliyesi mevcuttur.
(Alternatif olarak şeffaf PVC sifon boru)

Ozon berhava ünitesinin her tarafı kapalı olmalıdır. Gaz kaçağı fark edilirse önlem alınmalıdır.
Aksi takdirde ortaya çıkan gaz sağlığa zarar verecektir.

Gaz girişi “A” Bağlantısı



B

A

Su tahliye kabı

C

Aktif karbon filtre



AKTİF KARBON FİLTRESİ
Model AK



AKV2.0 Montajı :

V2.0 Aktif karbon filtre, ayaklarından yere vidalanarak sabitlenir.

Tip : AK V2.0

Gaz geçişi: Nm³/h 50…..1000
Basınç kaybı: mbar 5
Çalışma sıcaklığı: °C 10….40
Giriş ozon konsantrasyonu max.: g/Nm³ 2
Çalışma basıncı: Atmosferik
Giriş: Ozonlu Hava
Berhava Malzemesi : Aktif karbon
Anschlüsse:

Gaz giriş flanşı

„A“ DN 65…..200
„B“ DN 65…..200

DN 25

Aktif karbon filtre

Uyarı:
Aktif karbon filtresi, normal çalışma şartlarında bakım gerektirmez.
Çalışmaya başladıktan 1 yıl sonra ya da Ozon gaz çıkışı farkedilir ise değiştirilmelidir.

DİKKAT !

Ozon berhava ünitesinin her tarafı kapalı olmalıdır. Gaz kaçağı fark edilirse önlem alınmalıdır.
Aksi takdirde ortaya çıkan gaz sağlığa zarar verecektir.

Kondens çıkışı “C“

Gaz giriş flanşı



C

Su çıkış ventili
(optional)

Taşkan
(sökülebilir)

A

B

Aktif karbon filtre


