


شکل گیری جوامع شهری و پررنگ شدن حضور اقشار 
جامعه در مکانهای عمومی و پرتردد، نیاز به ضدعفونی 
کرده است.  امری حیاتی تبدیل  به  را  اماکن  این  کردن 
برای  الزاماتی  استخرها  نظیر  اماکن  این  از  برخی  در 
دیگر  بسیاری  اما  است  شده  ایجاد  آن  ضدعفوفی 
مانند  بحرانی،  های  زمان  در  که  هستند  اماکن  از 
لزوم  کرونا،  از شیوع ویروس  ناشی  بحران حال حاضر 

ضدعفونی آن، بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.  
جهت ایمن ماندن و افزایش سالمت عمومی جامعه، 
کردن  ضدعفونی  فردی،  بهداشت  رعایت  بر  عالوه 
و  ضروری  امری  دارند  زیادی  تماس  افراد  که  مناطقی 
بهترین روش های موجود، استفاده  از  مهم است یکی 

زون می باشد. 
ُ
از ا

است  شده  اثبات  زون، 
ُ
ا گاز  از  استفاده  تاریخچه  طبق 

زون توانایی از بین بردن ویروس کرونا سارس 
ُ
که گاز ا

 ncov-19 کرونا  که ساختار ویروس  آنجایی  از  و  دارد  را 
به  است  سارس  کرونا  ویروس  ساختار  مشابه  تقریبا 
راحتی می توان گفت که بر روی این ویروس نیز اثر گذار 

است.



زون چیست و چه می کند؟
ُ
ا

زون، مولکول سه اتمی اکسیژن، به عنوان قویترین اکسنده و ضدعفونی کننده در جهان شناخته شده است. این 
ُ
ا

گاز به دلیل ساختار ناپایداری که دارد، پس از انجام ضدعفونی و گذشت مدت زمان کوتاه، به اکسیژن تبدیل می 
زون موجب استفاده گسترده آن شده و آن 

ُ
شود؛ لذا باقیمانده ای بر جای نمی گذارد. این خصوصیت خارق العاده ا

را در گروه ضدعفونی کننده های ارگانیک قرار داده است.
زون به فرمول O3 گازی با اکسندگی بسیار باالست که معمواًل ناپایدار بوده و در بسیاری از واکنش ها مانند کلر 

ُ
گاز ا

زون یک 
ُ
عمل می کند. خاصیت اکسید کنندگی این گاز باعث می شود تا کاربردهای صنعتی زیادی داشته باشد. ا

ضدعفونی کننده بسیار انعطاف پذیر است و بسته به موارد استفاده کاربردهای بسیاری در تصفیه آب و تصفیه 
، فرمالین، مواد شیمیایی و.. هیچگونه  زون بر خالف ضدعفونی کننده های معمول مانند کلر

ُ
هوا غیره داراست. ا

مواد شیمیایی مضر بر جای نمی گذارد.
زون بعضا از آن برای استریل کردن تجهیزات در عرصه های پزشکی و .... استفاده 

ُ
با توجه به میزان پاک کنندگی ا

می شود.

زون چگونه بر باکتری ها و ویروس ها اثر می کند؟
ُ
ا

زون با توجه به قدرت اکسندگی باال با مجاورت با باکتری ها و ویروس ها نسبت به سابیدن و از بین بردن جداره 
ُ
ا

های آنها اقدام می نماید و با توجه به میزان اکسندگی باال می تواند این کار را در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شده 
و با از بین بردن جداره ویروس آن را از بین ببرد.

زون دار صرفا به آب و نیروی برق نیاز دارد و نیازی به مواد مصرفی نیست.
ُ
زون و آب ا

ُ
دستگاه برای تولید گاز ا



یت ها: مز
- فوق العاده سریع و اثرگذار
- بدون نیاز به مواد مصرفی

- قابل استفاده در حضور پرسنل
- بدون هیچ گونه ماند ماده شیمیایی مضر

- بدون بوی نامطبوع و اذیت کننده

گی ها و مشخصات فنی: ویژ
- وزن: 45 کیلوگرم

- ابعاد: 100*70*250 سانتی متر
زون در ساعت:  30گرم بر ساعت

ُ
- ظرفیت تولید ا

 )20ppm( زون دار در ساعت: 150 لیتر بر ساعت
ُ
- ظرفیت تولید آب ا

 kwh 1 :توان مصرفی -

کاربردها:
- ضدعفونی مدارک و اوراق و اسناد

- ضدعفونی کردن مراجعین و کارکنان سازمان
- ضدعفونی کردن محیط و سطوح



نحوه استفاده :
ضدعفونی محیط و خودرو: 

زون دار تولیدی توسط دستگاه می تواند با یک سمپاش کوله ای یا دستگاه کارواش برای ضدعفونی کردن 
ُ
- آب ا

محیط مورد استفاده قرار گیرد.
زون دار ضدعفونی نمایید.

ُ
- داخل خودروها را نیز می توانید با استفاده از آب ا

- فضای بیرونی خودروها را نیز می توانید با استفاده از کارواش )دستی( یا با استفاده از گیت خودرو )اتوماتیک( 
ضدعفونی نمایید.

ضدعفونی افراد:
زون 

ُ
زون کارکنان سازمان و یا مراجعین می توانند دست های خود را با آب ا

ُ
- با استفاده از زیرسامانه دستشوی ا

دار شسته و ضدعفونی نمایند.
- با استفاده از گیت نفرات می توانید کلیه افرادی که وارد مجموعه شما می شوند را ضدعفونی نمایید.

ضدعفونی اوراق و اسناد:
- با استفاده از باکس ازون می توانید کلیه اوراق و اسناد را با استفاده از گاز ازون بدون جذب رطوبت و آسیب دیدن 

ضدعفونی نمایید.

مورد تایید :
 FDA سازمان غذا و داروی آمریکا _

EPA آژانس حفاظت محیط زیست _
OSHA سازمان سالمتی شغلی آمریکا _

_ دپارتمان کشاورزی ایاالت متحده 
 GRAS هیات ویژه _

EPA محققان _
_ وزارت بهداشت جمهوری اسالمی ایران



بخش های مختلف سامانه:
: این دستگاه با اتصال به برق  زون ژنراتور

ُ
- دستگاه ا

زون می نماید. گاز تولید شده توسط 
ُ
هوای محیط را تبدیل به گاز ا

مورد  دیگر  های  بخش  به  اتصال  با  و  مختلف  اشکال  به  تواند  می  دستگاه 
استفاده قرار گیرد.

ژنراتور  زون 
ُ
ا .... به دستگاه اصلی  اوراق و اسناد و  زون: این بخش جهت ضدعفونی کردن 

ُ
ا - باکس 

متصل شده و می تواند در مدت کوتاهی بدون مرطوب کردن اوراق و اسناد و .... را کامال ضدعفونی 
نماید.

زون: این بخش با استفاده از یک شیر آب اتوماتیک امکان شستشوی دست را برای 
ُ
- دستشوی ا

زون 
ُ
کارکنان و مراجعین سازمان ها فراهم می آورد، تا افراد در بدو ورود به سازمان با استفاده از آب ا

دار دست های خود را ضدعفونی نمایند. 
- گیت ضدعفونی نفرات: این گیت می تواند به صورت دستی با استفاده از یک مهپاش یا به صورت 
مکانیزه و اتوماتیک در ورودی ساختمان ها تعبیه شود به نحوی که افرادی که وارد سازمان می شوند 

در بدو ورود ضدعفونی شوند تا کمترین میزان انتقال آلودگی به سازمان اتفاق بیافتد.
- گیت ضدعفونی خودرو: با استفاده از این گیت می توان کلیه ماشین هایی که از این گیت ها عبور 

می کنند به صورت اتوماتیک ضدعفونی کرد.
آب  از  با توجه به حجم باالی تولیدی روزانه دستگاه شما می توانید به راحتی   : زون دار

ُ
ا آب  - مخزن 

زون دار تولید شده توسط دستگاه برای ضدعفونی بخش های مختلف از جمله سطوح و ... استفاده 
ُ
ا

نمایید.

مدل 
دستگاه

ظرفیت تولید آب ازون 
دار )لیتر در ساعت(

حجم باکس ازون 
) )لیتر

ماژول دستشوی 
ازون

حجم مخزن پشتیبان آب 
) ازون )لیتر

مهپاش 
کوله ای

O-075-175××100×

O-075-275100×100×

O-075-375100100

O-150-1150××230×

O-150-2150250×230×

O-150-3150250230

ف
دی

لودگیر  رقت آ
 )نیم مک

فارلند(

لودگی  حجم آ
) )میکرو لیتر

لودگی  تعداد تقریبی آ
 در حجم اولیه و گندزدا

 لحظه صفر واکنش در 10
میکرولیتر

غلظت آب 
ازون دار 
)ppm(

 حجم آب
 ازون دار

) )میکرو لیتر

 زمان
)ثانیه(

 نتیجه
لودگی  )تعداد کلونی آ

) در 10 میکرولیتر
توضیحات

 هیچ کلونی11100500002020060
 مشاهده نشد

 تقریبا 99.6% باکتری ها2110007500051000120230
از بین رفته است.

 هیچ کلونی30.01302600053030
 مشاهده نشد

 هیچ کلونی40.01302100054030
 مشاهده نشد

 تقریبا 98.6% باکتری ها50.01507505502010
از بین رفته است.

 هیچ کلونی60.0110150510020
 مشاهده نشد

مدل های مختلف:
    مدل های مختلفی از سامانه تولید آب ازون دار با قابلیت های متنوع جهت ارائه به مشتریان محترم تدارک دیده 
توسط  تردد  میزان  متوسط  و  گیت  تعداد  به  بسته  ماشین،  و  نفرات  ضدعفونی  گیت  تعداد  حداکثر  است.  شده 

کارشناسان قابل برآورد است.



موارد مصرف :
زون را می توان در عرصه های مختلفی حتی در منازل استفاده کرد ولی با توجه به 

ُ
ا

اینکه این دستگاه در مقیاس صنعتی تولید شده است جامعه هدف آن صنایع و 
بخش های پرمصرف در این عرصه هستند. برخی از جامعه ای که می توانند از این 

: سامانه به نحوی مقرون صرفه بهره مند شوند عبارتند از
- بیمارستان ها

- شرکت ها و سازمان ها 
، فرودگاه ها و .... - اماکن اجتماعی پر تردد مانند ایستگاه های قطار

- ادارات و اماکن عمومی
- شهرداری ها و ....

مدل 
دستگاه

ظرفیت تولید آب ازون 
دار )لیتر در ساعت(

حجم باکس ازون 
) )لیتر

ماژول دستشوی 
ازون

حجم مخزن پشتیبان آب 
) ازون )لیتر

مهپاش 
کوله ای

O-075-175××100×

O-075-275100×100×

O-075-375100100

O-150-1150××230×

O-150-2150250×230×

O-150-3150250230

ف
دی

لودگیر  رقت آ
 )نیم مک

فارلند(

لودگی  حجم آ
) )میکرو لیتر

لودگی  تعداد تقریبی آ
 در حجم اولیه و گندزدا

 لحظه صفر واکنش در 10
میکرولیتر

غلظت آب 
ازون دار 
)ppm(

 حجم آب
 ازون دار

) )میکرو لیتر

 زمان
)ثانیه(

 نتیجه
لودگی  )تعداد کلونی آ

) در 10 میکرولیتر
توضیحات

 هیچ کلونی11100500002020060
 مشاهده نشد

 تقریبا 99.6% باکتری ها2110007500051000120230
از بین رفته است.

 هیچ کلونی30.01302600053030
 مشاهده نشد

 هیچ کلونی40.01302100054030
 مشاهده نشد

 تقریبا 98.6% باکتری ها50.01507505502010
از بین رفته است.

 هیچ کلونی60.0110150510020
 مشاهده نشد

میزان اثرگذاری:
 Staphylococcus میزان ضدعفونی کنندگی آب ازون دار تولید شده با دستگاه، روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس
ی جهاد دانشگاهی اندازه گیری شده که چکیده آن به  aureus(( با غلظت های مختلف در آزمایشگاه پاتوبیولوژ

ح ذیل می باشد.  شر




