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 د آب استخرسنجش و بهبو کاتالوگ

 

  پاکسازی استخر مهم ترین عامل محرک چنین فضایی بوده که توسط چند عامل مهم

 به بهبود سنجش آب استخر می انجامد.

   .امروزه سنجش و بهبود آب استخر توسط دستگاه های پیشرفته کنترل می شود 

 دستگاه کُلرزن، کُلرزن نمکی، دستگاهUV   استخر، سیستم های مربوط به اُزون زن و

کنترل آب در کاهش ممتد جلبلگ ها، حساسیت های پوستی و چشمی، و جلوگیری از 

 دبیماری های مربوط به ایجاد پاتوژن تاثیرگذارن

 

 تعیین سطحPH   آب یکی از عوامل ضروری در سنجش و گندزدایی آب استخر به

 شمار رفته که عملکرد صحیح کلر را نشان می دهد. 

 سنجشPH  دی یا بازی )قلیایی( بودن آب می باشد.معیاری برای تعیین اسی 

  محدوده ایده آلPH   می باشد. 7.6تا  7.4ها بین عدد آب استخرها و جکوزی 

  باید توجه داشت کهPH   به عنوان بازه عددی حداقل تا حداکثر قابل  7.8تا  7.2بین

 قبول می باشد.

  این اعداد به هیچ عنوان تصادفی نیست. چونPH   7.4طبیعی چشم انسان تقریبا 

 است. 

 بنابراین تنظیمPH   صحیح آب استخر و جکوزی برای حفظ سالمت شناگران و تامین

 .شرایط مطبوع بسیار ضروری است
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ات مزیت مقایسه دستگاه های سنجش و بهبود آب استخر  مضر

 دستگاه کلرزن استخرا

 واکنش منفی کلر نسبت به لوسیون و تعریق بدن.  قدمت زیاد. 

 ارزان ترین سیستم تصفیه استخر. 
قرمزی چشم، آسم، آلرژی،  ایجاد عوارضی همچون: 

 خشیک پوست، سوزش ریه و ... 

 ایجاد بوی بد کلر طوالنی مدت در فرایند سیستم.  ماندگاری

 سیستم های نگهداری آب شور

 .  فراهم نکردن حداقل نیاز آب به کلر.  نگهداری کمتر نسبت به سیستم های کلرزنی

 کاهش اثرات مضی نسبت به کلر. 
 
ر
به خاطر وجود کم کلر، ضایعات گندزدانی در آب باق

 یم ماند. 

 مانند کلر نیاز به نگهداری مواد وجود دارد.  درجه باالی نریم آب. 

 نمک باید به صورت دستر به آب اضافه گردد.   

 دستگاه کلرزن نمیک

 هزینه باالی اولیه.  سازگاری با فرایند ترکیب با کلر. 

ی موجود در آب.   نگهداری.  کاهش کلرامی 

یب بیشتر نریم آب.  ی سلول های جایگزین.  ضی  هزینه باالی تامی 

 .  و قلیانی
ات فلزی.  کاهش مواد معدنی ی  آسیب رسانی به برخی تجهت 

 . ات فوالدی ضدزنگ.  کاهش کلر برای افراد حساس به مواد شیمیانی ی ی برخی تجهت  ورت تامی   ضی

 استخر UV دستگاه

 .UVعدم برریس سلول ها آب توسط  عملکرد ساده و رسعت باال. 

 .  سلویل. رفع نشدن برخی عارضه های  نیاز کم به مواد شیمیانی

 .  عدم انجام فرایند اکسید سازی آب.  نبود مواد سیم به دلیل عدم وجود مواد شیمیانی

 عدم گندزدانی پیوسته آب.  قابل اعتماد در خلق بهداشت ثانویه. 

زن زن
ُ
 دستگاه ا

 به طور دائم نیازمند به کلر در آب.  رسعت عمل باال. 

 تولید بخار گاز سیم در موتورخانه استخر.  نیاز به کلر زیاد در زمان تصفیه. عدم 

.  100عملکرد   برابری نسبت به کلرزنی
 
ی

 و فرسودگ
ی

گاز سیم حاصل، منجر به خوردگ
ات پالستییک یم شود.  ی  تجهت 

 رشد جبلک بر روی جداره و دیوار.  درجه باالی نریم آب. 

 عدم عملکرد دستگاه هنگام استفاده شناگران.   

  
مضف بیش از اندازه کلر در زمان خاموش بودن 

 دستگاه. 

  
فرایند گندزدانی فقط زمانی انجام یم شود که کیس در 

 استخر نباشد. 
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  تاسیسات دات کامبرای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت 

تا  تاسیسات دات کاممراجعه کنید. مشاورین شما در  https://Tasisat.comبه آدرس 

 انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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