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ΜΟΝΑ∆Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΖΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 

ΓΙΑ ΤA ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ 
Η συγκεκριµένη µονάδα είναι σχεδιασµένη για την παραγωγή οζονισµένου νερού σε 

παροχή 6 m3/hr περίπου µε περιεκτικότητα σε όζον µέχρι 2 ppm. 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
Ο κύριος εξοπλισµός περιλαµβάνει: 

 Σύστηµα παραγωγής και ανάµειξης όζοντος µε φρέσκο νερό της ΟΖΟΝΙΑ 

τύπου OZAT- ISA-CFS1 που αποτελείται από οζονιστήρα ΟΖΑΤ-CFS1 

δυναµικότητας παραγωγής 40g/h όζοντος από αέρα, ξηραντήρα του αέρα 

τροφοδοσίας, αντλία ανακυκλοφορίας και σύστηµα διάχυσης µε τζιφάρι, 

ηλεκτρικό πίνακα και όλες τις απαιτούµενες υδραυλικές και ηλεκτρολογικές 

συνδέσεις. 

 Αντλία παροχής οζονισµένου νερού της εταιρίας Groudfos τύπου CRN4-

100 κατασκευασµένη από SS-316.  

 ∆οχείο επαφής όζοντος νερού διαµέτρου 1,27m ύψους 2,1m και συνολικού 

όγκου 2,5m3. Το δοχείο αυτό λειτουργεί και ως δοχείο αποθήκευσης 

οζονισµένου νερού και είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα SS-

316 µε πάχος τοιχωµάτων 3mm.  
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 Θερµικό καταστροφέα περίσσειας όζοντος µε ηλεκτρική αντίσταση από 

incoloy 800 της INDEECO Αµερικής τύπου 713U627, ισχύος 1Kw.  

 Αναλυτή όζοντος στο νερό της εταιρίας B & C Electronics τύπου CL-7685. 

 Κεντρικό πίνακα ηλεκτρικής παροχής και αυτοµατισµών όλης της 

εγκατάστασης. 
 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Η τροφοδοσία της εγκατάστασης µε φρέσκο νερό γίνεται µε αυτόµατη πνευµατική 

βάνα, η οποία ελέγχεται από την στάθµη του δοχείου επαφής. Η βάνα είναι έτσι 

σχεδιασµένη ώστε σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικής παροχής ή παροχής αέρα να 

κλείνει µη επιτρέποντας την είσοδο φρέσκου νερού.  

Το φρέσκο νερό οδηγείται στο δοχείο επαφής στο οποίο  έχει τοποθετηθεί 

πολλαπλός αισθητήρας στάθµης τεσσάρων σηµείων ανοξείδωτος SS-316 µε φλοτέρ.  

Το κατώτερο σηµείο σε περίπτωση πτώσης της στάθµης θέτει εκτός λειτουργίας την 

εγκατάσταση (διακοπή ηλεκτρικής παροχής). Τα δύο ενδιάµεσα σηµεία 

χρησιµοποιούνται για το άνοιγµα ή κλείσιµο της βάνας τροφοδοσίας φρέσκου νερού  

αντίστοιχα. Το σύστηµα αυτοµατισµών είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε αν η βάνα αυτή 

παραµείνει κλειστή πάνω από 10 min να σταµατάει η λειτουργία µόνο του 

οζονιστήρα. Το ανώτερο σηµείο χρησιµοποιείται για ηχητικό και φωτεινό σήµα 

επικίνδυνης υψηλής στάθµης και υπερχείλισης νερού (δεν διακόπτει την λειτουργία 

της εγκατάστασης). 

Το φρέσκο νερό αναµιγνύεται µε το παραγόµενο όζον µε την βοήθεια της αντλίας 

ανακυκλοφορίας και του τζιφαριού, επιστρέφοντας στο δοχείο επαφής. Η αντλία έχει 

δυνατότητα ανακυκλοφορίας 16 m3/h, η δε ροή δια µέσου του τζιφαριού ρυθµίζεται µε 

χειροκίνητη βάνα. 

Το όζον παράγεται από αέρα ο οποίος πριν την είσοδό του στον οζονιστήρα 

διέρχεται από φίλτρα και δίδυµο ξηραντήρα αφύγρανσης έτσι ώστε στην έξοδο το 

σηµείο δρόσουνα είναι χαµηλότερο από –60 OC. Η εναλλαγή των ξηραντήρων από 

φάση λειτουργίας σε φάση αναγέννησης γίνεται αυτόµατα. 

Η ελάχιστη πίεση του αέρα για την λειτουργία του ξηραντήρα είναι 4 Kg/cm2-g. Στη 

γραµµή του αέρα έχει τοποθετηθεί πρεσοστάτης ο οποίος δεν επιτρέπει την 

λειτουργία της εγκατάστασης αν η πίεση πέσει κάτω από 4,5 kg/cm2.  

Αν κατά την διάρκεια της λειτουργίας η πίεση του αέρα πέσει κάτω από 4,5 kg/cm2 η 

εγκατάσταση θα σταµατήσει αυτόµατα λόγω διακοπής της κεντρικής ηλεκτρικής 

παροχής.  

Μετά την προετοιµασία ο αέρας εισέρχεται στον οζονιστήρα όπου µε ηλεκτρική 

εκκένωση µικρό µέρος του οξυγόνου µετατρέπεται σε όζον. Η παροχή του αέρα στον  
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οζονιστήρα καθώς και η δυναµικότητα του οζονιστήρα ρυθµίζονται χειροκίνητα, 

ανάλογα µε τις απαιτήσεις της παραγωγής του οζονισµένου νερού.  

Στην γραµµή προς την κατανάλωση του οζονισµένου νερού υπάρχει αναλυτής 

όζοντος συνεχούς µέτρησης µε ένδειξη της συγκέντρωσης του όζοντος στον κεντρικό 

πίνακα ελέγχου της µονάδας. 

Το όζον που δεν διαλύθηκε στο νερό µαζί µε τον αέρα διέρχεται από τον θερµικό 

καταστροφέα, ο οποίος είναι ρυθµισµένος στους 350 OC. Στον καταστροφέα γίνεται η 

µετατροπή του όζοντος σε οξυγόνο πριν αυτό διοχετευθεί στην ατµόσφαιρα. 

Στο δοχείο επαφής υπάρχει υπερχείλιση, η οποία οδηγεί το νερό στην αποχέτευση 

σε περίπτωση ανόδου της στάθµης. Επίσης στην αντλία ανακυκλοφορίας έχει 

τοποθετηθεί γραµµή ανακυκλοφορίας µε στένωση (4mm) που εξασφαλίζει την 

ελάχιστη ροή σε περίπτωση που όλες οι καταναλώσεις είναι κλειστές αποφεύγοντας 

έτσι τα συχνά σταµατήµατα της αντλίας τροφοδοσίας. 

Η εγκατάσταση είναι έτσι σχεδιασµένη ώστε να µην ξεκινάει όταν: 

 Η στάθµη νερού στο δοχείο επαφής είναι κάτω από την επικίνδυνη χαµηλή 

στάθµη (αντίστοιχο alarm αναµµένο) 

 Η πίεση του αέρα είναι χαµηλότερη από την επικίνδυνη χαµηλή πίεση 

(αντίστοιχο alarm αναµµένο) 

 Ο διακόπτης σταµατήµατος επειγούσης ανάγκης είναι πατηµένος 

Η εγκατάσταση έχει την δυνατότητα να δεχθεί εξωτερικό σήµα 4-20 mA  για την 

ρύθµιση της δυναµικότητας του οζονιστήρα. Το σήµα αυτό µπορεί να δοθεί από ένα 

εξωτερικό όργανο (πχ µετρητή κατανάλωσης οζονισµένου νερού) και έναν ρυθµιστή 

έξω από τον χώρο εγκατάστασης του εξοπλισµού. Με τον τρόπο αυτόν µπορεί να 

αποφευχθεί η  συχνή είσοδος των χειριστών στον χώρο του οζονιστήρα για 

αυξοµείωση της δυναµικότητας.   
 

∆ΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Στην εγκατάσταση παραγωγής οζονισµένου νερού υπάρχουν τα παρακάτω 

συστήµατα διακοπής λειτουργίας: 

1. Γενική διακοπή ηλεκτρικής παροχής 

 Από τον διακόπτη επείγουσας ανάγκης 

 Από χαµηλή πίεση στο κύκλωµα τροφοδοσίας αέρα 

2. ∆ιακοπή αντλίας τροφοδοσίας οζονισµένου νερού 

 Από χαµηλή στάθµη στο δοχείο επαφής 

3. ∆ιακοπή οζονιστήρα και αντλίας ανακυκλοφορίας 

 Από στάθµη νερού στον διακόπτη στάθµης στην έξοδο του οζονιστήρα 

 Από χαµηλή παροχή αντλίας ανακυκλοφορίας 
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 Από ηλεκτρικό πρόβληµα στην αντλία ανακυκλοφορίας 

 Από πρόβληµα στο βοηθητικό ηλεκτρικό κύκλωµα 

4. ∆ιακοπή λειτουργίας οζονιστήρα 

 Από υψηλή θερµοκρασία στα στοιχεία παραγωγής όζοντος 

 Από χαµηλή τάση τροφοδοσίας 

 Από βραχυκύκλωµα στον inverter 

 Από υψηλή θερµοκρασία στο στις ψύκτρες 

Σε όλες τις περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας ενεργοποιείται ηχητικό και φωτεινό 

σήµα στον ηλεκτρολογικό πίνακα της εγκατάστασης. 

Στην περίπτωση διακοπής λειτουργίας της αντλίας τροφοδοσίας οζονισµένου νερού 

από χαµηλή στάθµη δεν διακόπτεται η λειτουργία του οζονιστήρα. Για αποφυγή 

αύξησης της συγκέντρωσης του όζοντος στην δεξαµενή επαφής η λειτουργία του 

οζονιστήρα διακόπτεται χειροκίνητα από το προσωπικό της µονάδος άµεσα, είτε από 

τον διακόπτη του οζονιστήρα, είτε από τον διακόπτη του πίνακα της µονάδος 

διάχυσης του όζοντος.    

  

  

 

 


