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OZAT CFV10 

ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ  

ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ  

ή  

7,69 kg/h σε 10% κ.β. ΑΠΟ ΟΞΥΓΟΝΟ 

OZONIA DEGREMONT TECHNOLOGIES  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑ OZATR CFV – 10   

 
Ο οζονιστήρας OZATR CFV – 10  της εταιρίας ΟΖΟΝΙΑ Ελβετίας ενσωµατώνει τις 

τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία παραγωγής όζοντος από αέρα η οξυγόνο, 

συνδυάζοντας συµπαγή κατασκευή και χαµηλό κόστος λειτουργίας. 

Το µοντέλο  OZATR CFV – 10   έχει την δυνατότητα παραγωγής 4,65 κιλά την ώρα 
όζον περιεκτικότητας 3% κατά βάρος από αέρα η 7,69 κιλά την ώρα όζον από 

οξυγόνο περιεκτικότητας 10% κατά βάρος χωρίς καµία µετατροπή.  

Ο οζονιστήρας OZATR CFV – 10 είναι κατασκευασµένος επί ενιαίου πλαισίου µε όλες 

τις απαιτούµενες συνδέσεις έτοιµος προς λειτουργία και περιλαµβάνει: 

• Γεννήτρια όζοντος 

• Ηλεκτρικό πίνακα ισχύος τροφοδοσίας του οζονιστήρα 

• Πίνακα ελέγχου και αυτοµατισµών 

• Κύκλωµα ψύξης της γεννήτριας όζοντος 

• Κύκλωµα ψύξης του µετατροπέα συχνότητας 

Μερικά από τα γενικά χαρακτηριστικά του οζονιστήρα είναι: 

• Συµπαγής κατασκευή για ελαχιστοποίηση του όγκου του εξοπλισµού 

• Πλήρες και ολοκληρωµένο σύστηµα αυτοµατισµών  ελεγχόµενο από 

PLC 

• ∆υνατότητα λειτουργίας από τον τοπικό τον πίνακα του οζονιστήρα ή 

από απόσταση  (Local/remote control) 

• Υψηλές συγκεντρώσεις όζοντος (0-5% από αέρα και 0-14% από 

οξυγόνο) 

• Υψηλή αξιοπιστία και ασφάλεια λειτουργίας 

• Υψηλό συντελεστή ισχύος (Συν(φ)=0,99) 

Οι διαστάσεις και το βάρος είναι: 

Μοντέλο OZATR CFV – 10 

Πλάτος x Βάθος x Ύψος mm 2900 x 1900 x 2000 

Βάρος   Kg 2050 
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Ο οζονιστήρας κατασκευάζεται µε σύστηµα ελέγχου και ρύθµισης µέσω PLC  και 

υπάρχει η δυνατότητα επιλογής από τον πελάτη µεταξύ των παρακάτω δύο 

µοντέλων PLC: 

1. Allen- Bradley MicroLogic 1200(1762- L40BXBR} 

2. Siemens Simatic S7-200 

∆ιαθέτει ανεξάρτητο κύκλωµα ψύξης του µετασχηµατιστή ισχύος και µετατροπέα µε 

αντλία µετρητή ροής αυτόµατη βάνα ρύθµισης της θερµοκρασίας του ψυκτικού νερού 

και συστήµατα ελέγχου και διακοπής λειτουργίας από χαµηλή ροή ή υψηλή 

θερµοκρασία νερού ψύξης.  

Ο οζονιστήρας διαθέτει πιστοποιητικό ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας (CE) µε 

βάση τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (DIN EN ISO 12100-1,2 EN 60204-1, IEC 60664-1, 

EN 61000-6-4, EN 55011, EN 61000-6-2, EN61000-4-2 και EN 61000-4-4) 

Το κύκλωµα ισχύος και µετατροπέα είναι τοποθετηµένα σε ιδιαίτερη καµπίνα 

αεριζόµενη µε δύο ανεµιστήρες χαµηλού θορύβου και υψηλής αξιοπιστίας 

ελεγχόµενους µέσω του PLC . 

Το ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου και αυτοµατισµών είναι τοποθετηµένο σε ιδιαίτερο 

πίνακα αεριζόµενο µε έναν ανεµιστήρα χαµηλού θορύβου και υψηλής αξιοπιστίας 

ελεγχόµενους µέσω του PLC . 

Το λειτουργικό σύστηµα του οζονιστήρα καθώς και οι εντολές και ρυθµίσεις µέσω του 

PLC έχουν την δυνατότητα επιλογής της γλώσσας από τις παρακάτω διαθέσιµες: 

• Αγγλικά 

• Γερµανικά 

• Γαλλικά 
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Α. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 
Μοντέλο OZATR CFV – 10  

Αέριο τροφοδοσίας Αέρας Οξυγόνο  
Ονοµαστική συγκέντρωση όζοντος 3 10 Wt% 

Ονοµαστική πίεση λειτουργίας 1,5 1 Bar-g 

Ονοµαστική ροή αερίου 120 54 Nm3/hr 

Ονοµαστική παραγωγή όζοντος  4,65 7,69 Κγ/ηρ 

Παροχή νερού ψύξης 11,5 Nm3/hr 

Θερµοκρασία νερού εισόδου 12 0C 

Θερµοκρασία νερού εξόδου 17 0C 

Τροφοδοσία ρευµατος 3Χ400 VAC 

Απορροφούµενη ισχύς 77,5 kW 

Συντελεστής ισχύος 0,99 Cosφ 
 
 
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   
 
Μοντέλο OZATR CFV – 20  

Αέριο τροφοδοσίας Αέρας Οξυγόνο  

Καθαρότητα οξυγόνου  98-100 Wt% 

Περιεκτικότητα αζώτου  2,3 Wt% 

Πίεση εισόδου 3 -8 2,5 -8 Bar-g 

Πίεση λειτουργίας 2 1,5 Bar-g 

Πίεση εξόδου <1,5 <1,0 Bar-g 

Ρύθµιση ροής 16 -161 14 -140 Nm3/hr 

Ρύθµιση περιεκτικότητας Όζοντος 0 - 5 0 - 14 % 

Ρύθµιση παραγωγής Όζοντος   10 - 100 % 

Σηµείο δρόσου < -65 0C 

Περιεκτικότητα λαδιού < 0,1 ppm 

Σύστηµα ψύξης Νερό  

Περιεκτικότητα χλωριόντων  <  50 ppm 

Θερµοκρασία εισόδου 4 - 30 0C 

Πίεση λειτουργίας 2 - 6 Bar-g 

Τροφοδοσία ρεύµατος  3Χ360 -495 VAC 

Συχνότητα ρεύµατος 50/60 Hz 
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Γ.   ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ   
 

 
 

Σηµειώσεις: 

1 Άνοιγµα εξαερισµού του µετασχηµατιστή υψηλής τάσης 

2 Άνοιγµα εξαερισµού ηλεκτρικού πίνακα 

3 Είσοδος αέρα 

4 Έξοδος όζοντος 

5 Έξοδος δικλείδας ασφαλείας    

6 Είσοδος ψυκτικού νερού 

7 Έξοδος ψυκτικού νερού 

8 Είσοδος καλωδίων τροφοδοσίας ρεύµατος και ελέγχου   
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∆.  ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ 
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Περιγραφή επί µέρους εξοπλισµού   
 
PCV201  Βάνα ρύθµισης ροής και πίεσης αέρα  

PC205   Βάνα µικρορύθµισης της PCV201 

FI201   Μετρητής ροής αέρα 

PI202   Μετρητής πίεσης αέρα 

PSL/PSH203  ∆ιακόπτης χαµηλής / υψηλής πίεσης αέρα 

PAL/PAH203 ∆ιακόπτης σήµατος κινδύνου χαµηλής / υψηλής πίεσης αέρα 

FV202   Αυτόµατη βάνα ON/OFF αέρα τροφοδοσίας 

PV204   ∆ικλείδα ασφαλείας 

HCV201  Χειροκίνητη βάνα διακοπής και ρύθµισης 

FV203   Αυτόµατη βάνα ON/OFF παροχής όζοντος 

G211   Γεννήτρια όζοντος 

TIT201   ∆ιακόπτης ελέγχου θερµοκρασίας 

TAH201  ∆ιακόπτης σήµατος κινδύνου υψηλής θερµοκρασίας 

DV201 Βάνα αποστράγγισης ψυκτικού κυκλώµατος γεννήτριας 

όζοντος 

DV202 Βάνα αποστράγγισης ψυκτικού κυκλώµατος µετατροπέα 

ισχύος 

FCV205  Αυτόµατη βάνα ανάµειξης νερού ψύξης 

P201   Αντλία νερού ψύξης µετατροπέα 

FI204   Μετρητής ψυκτικού νερού 

E201   Μετατροπέας ισχύος 

PSU21   Παροχή ισχύος  
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Ε.  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΏΝ ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑ 
 
Ο πίνακας έλεγχου και ρύθµισης του οζονιστήρα είναι τοποθετηµένος σε ιδιαίτερη 

καµπίνα αεριζόµενη µε κατάλληλους ανεµιστήρες. Στην εξωτερική όψη της καµπίνας 

είναι τοποθετηµένος ο γενικός διακόπτης παροχής ρεύµατος στον οζονιστήρα καθώς 

και οθόνη επαφής (Touch screen) πολλαπλών ενδείξεων καθώς και ρύθµισης 

λειτουργίας του οζονιστήρα. 

Το λογικό διάγραµµα των δυνατοτήτων ρύθµισης και ελέγχου είναι ως εξής: 
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Στην οθόνη πολλαπλών ενδείξεων ελέγχου  και ρύθµισης του εξοπλισµού µε 

κατάλληλους χειρισµούς µπορούν να εµφανισθούν όλες οι απαραίτητες ενδείξεις της 

κατάστασης λειτουργίας, ιστορικό των σηµάτων κινδύνου (alarm) και να γίνουν όλες 

οι απαραίτητες ενέργειες για ξεκίνηµα, σταµάτηµα και ρύθµιση λειτουργίας του 

οζονιστήρα. Ειδικότερα µπορούν να εµφανισθούν οι παρακάτω ενδείξεις και να 

γίνουν οι ακόλουθοι χειρισµοί: 

• Εµφάνιση της θέσης των αυτοµάτων βανών ανοικτή – κλειστή 

• Την ένδειξη του σηµείου ρύθµισης (set point) και πραγµατικής παραγωγής 

• Γραφική απεικόνιση του σηµείου ρύθµισης και πραγµατικής παραγωγής 

όζοντος 

• Ιστορικό των σηµάτων κινδύνου 

• Ιστορικό προβληµάτων διακοπής λειτουργίας εξοπλισµού 

• Εµφάνιση των συνολικών ωρών λειτουργίας του εξοπλισµού 

• Εµφάνιση της κατάστασης του εξοπλισµού (λειτουργία – καθαρισµός ) 

• Ρύθµιση από τοπικό πίνακα η από απόσταση 

• Άνοιγµα αυτοµάτων βανών χειροκίνητα η αυτόµατα 

• Εκκίνηση των ανεµιστήρων χειροκίνητα η αυτόµατα 

• Ξεκίνηµα από τον τοπικό πίνακα η από απόσταση 

• Λειτουργία της αντλίας ψύξης αυτόµατα η χειροκίνητα 

• Αυτόµατη η χειροκίνητη διαδικασία καθαρισµού οζονιστηρα 

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα επιλογής γλώσσας (Αγγλικά, Γερµανικά η Γαλλικά) και 

να γίνουν διάφορες ρυθµίσεις όπως ώρα, φωτεινότητα κτλ. Ο οζονιστήρας έχει την 

δυνατότητα λειτουργίας µε τους παρακάτω συνδυασµούς ξεκινήµατος – 

σταµατήµατος ( ON/OFF) και ρύθµισης του σηµείου λειτουργίας (set point) 

 ΞΕΚΙΝΗΜΑ - ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΣΗΜΕΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΕΠΙΛΟΓΗ  LOCAL REMOTE LOCAL REMOTE 

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ 1 X  X  

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ 2  X  X 

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ 3 X   X 

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ 4  X X  
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Κατά την διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του οζονιστήρα επί της οθόνης 

εµφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Βάνα ανοικτή 
Βάνα κλειστή 

Ένδειξη alarm παραµένει επί της οθόνης έως ότου γίνει αναγνώριση 

Εξοπλισµός έτοιµος προς λειτουργία

Ο εξοπλισµός είναι κλειδωµένος χωρίς ένδειξη alarm 
Ξεκίνησε η αυτόµατη διαδικασία εκκίνησης του εξοπλισµού 

Ξεκίνησε η αυτόµατη διαδικασία σταµατήµατος του εξοπλισµού 

Ο εξοπλισµός βρίσκεται σε λειτουργία 
Ξεκίνησε η διαδικασία καθαρισµού του εξοπλισµού 

Παρούσα οθόνη 
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Ζ.  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
Ο οζονιστήρας έχει ενσωµατωµένο στο σύστηµα ελέγχου τον έλεγχο καλής 

λειτουργίας του εξοπλισµού και προστατεύεται από τις παρακάτω καταστάσεις 

εκτάκτων γεγονότων: 

 
ΣΥΜΒΑΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 
ΣΤΑΜΑΤΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΙΑ 

Υψηλή θερµοκρασία 
νερού ψύξης 

Πάντα ενεργό 10 ∆ευτερόλεπτα Κανονικό (1) 

σταµάτηµα 

Υψηλή θερµοκρασία 
µετασχηµατιστή 

Πάντα ενεργό 5  ∆ευτερόλεπτα Κανονικό 
σταµάτηµα 

Υψηλή θερµοκρασία  
µετατροπέα 

Πάντα ενεργό 10 ∆ευτερόλεπτα Κανονικό 
σταµάτηµα 

Σταµάτηµα  
παραγωγής 

Πάντα ενεργό Χωρίς καθυστέρηση Γρήγορο (2) 

σταµάτηµα 

Πίεση τροφοδοσίας 
υψηλή 

Πάντα ενεργό 10 ∆ευτερόλεπτα Κανονικό 
σταµάτηµα 

Πίεση τροφοδοσίας 
χαµηλή 

Ανοικτές οι 
αυτόµατες βάνες 

10 ∆ευτερόλεπτα Κανονικό 
σταµάτηµα 

Χαµηλή ροή 
 ψυκτικού νερού 

Οζονιστήρας σε 
λειτουργία 

10 ∆ευτερόλεπτα Κανονικό 
σταµάτηµα 

Χαµηλή υψηλή 
τάση 

Πάντα ενεργό 1 ∆ευτερόλεπτο Κανονικό 
σταµάτηµα 

Βλάβη στα 24V DC 
 

Κατά την 
εκκίνηση 

10 ∆ευτερόλεπτα Κανονικό 
σταµάτηµα 

∆ιακοπή επικοινωνίας 
PLC 

Πάντα ενεργό 10 ∆ευτερόλεπτα Κανονικό 
σταµάτηµα 

 
Σηµ. 

(1) Για το κανονικό σταµάτηµα ακολουθείται η προγραµµατισµένη διαδικασία 

καθαρισµού του εξοπλισµού από όζον 

(2)  Στο γρήγορο σταµάτηµα δεν ακολουθείται η διαδικασία καθαρισµού και ο 

εξοπλισµός παραµένει µε όζον. Στην περίπτωση αυτή αν απαιτηθεί άνοιγµα 

του εξοπλισµού θα πρέπει να προηγηθει χειροκίνητος καθαρισµός. 
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