
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


