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NAR TRADE OZON DEZİNFEKSİYA HƏLLƏRİ



NƏ ÜÇÜN OZON DEZİNFEKSİYASI SEÇİLMƏLİDİR?

SÜRƏTLİ

EFFEKTİV

GÜCLÜ

UCUZ

• Sürətlə reaksiya göstərir, bütün mikro orqanizmləri
(bakteriyalar, viruslar, maytlar və s.) dərhal parçalayır.

• Qaz olduğu üçün bütün mühitə yayılır.

• Kimyəvi maddələrdən daha güclü bir dezinfeksiyaedicidir.

• Ozon istehsal etmək üşün hava istifadə edilir, başqa bir xərci yoxdur.

GÜVƏNLİ
• Ətraf mühit dostu, təbii olaraq havada mövcuddur.
• Qalıq buraxmadan oksigenə çevrilir



OZON NƏDİR

OZON (O3)
• 3 oksigen atomundan ibarət stabil olmayan qazdır (O-).

• Təbiətdə yüksək enerji altında, məsələn, şimşək, dəniz dalğaları və b. 
oksigendən (O2) yaranır.

• Tezliklə oksigenə, özünün stabil formasına qayıdır (~ 30 dəq).

• Qalıq buraxmır (ətraf mühit dostu).

• Ən çox istifadə edildiyi sahələr;

◦ Tibb sektoru

◦ Şüşələnmiş suların dezinfeksiyasında

◦ Çirkli suların təmizlənməsində
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OZON DEZİNFEKSİYAEDİCİ KİMİ

OZON (O3)
• qalıq buraxmayan yeganə təbii dezinfeksiyaedicidir.

• qaz formasında olduğu üçün mühitin hər sahəsinə nüfuz edə bilir.

• çox güclü oksidləşdiricidir.

• bütün növ orqanik çirkləndiricilərə qarşı effektivdir (bakteriyalar, viruslar və s.).

• digər dezinfeksiyaedicilərə görə çox daha güclüdür.
Oksidləşdirmə Gücü (Volt)

OZONE 2.07
Hidrogen Peroksid 1.77

Permanqanat 1.67

Xlorinedioksan 1.57

Hipoklor turşusu 1.49

Xlor qazı 1.36

Hipobrom turşusu 1.33

Oksigen 1.23

Brom 1.09

Hipoxlorit 0.94

Xlorit 0.76

Yod 0.54



DİGƏR DEZİNFEKSİYA METODLARI

KİMYƏVİ DEZİNFEKSİYAEDİCİLƏR
• Yaxşıca hazırlanmalıdır. Əks-təqdirdə qeyri-effektiv yaxud təhlükəli ola bilər.

• Effektiv olması üçün çirkləndirici ilə birbaşa təmasda olmalıdır. Həmçinin 
konsentrasiya və kontakt vaxtı önəmlidir. Effektivliyi istifadəçinin 
məlumatlılığına və kimyəvi maddənin etibarlılığına bağlıdır.

• Spreylənən kimyəvi maddələrdə sadəcə spreylənən səthə təsir edir, şəxslər 
üçün isə zərərli ola bilər.

• Düzgün istifadə olunmasa, kimyəvi məhlul korlana və çirkləndiriciləri ətrafa 
yaya bilər.

• İnsan sağlığına zərərli kimyəvi qalıqlar buraxır.

• Yaxşıca saxlanmasa, effektivliyini itirir.

• Şəxsi heyət möhkəm qoruyucular geyinməlidir (önlük, əlcəklər, maska, 
qapalı ayaqqabılar və s.).



DİGƏR DEZİNFEKSİYA METODLARI

ULTRABƏNÖVŞƏYİ RADİASİYA
• Limitli nüfuz həcmi vardır. Yalnız lampaya yaxın səthləri və havanı 

dezinfeksiya edə bilir.
• Sadəcə birbaşa görünən səthləri dezinfeksiya edir.

• Dezinfeksiya effekti şüalanma dozası tərəfindən zəiflədilir, şüa uzunluğu, 
təsietmə vaxtı, lampanın vəziyyəti (yaşı, yerləşdirilməsi və istifadə 
müddəti).

• Otaq ölçüsü, forması, intensivliyi və əksolunma effektivliyə mənfi təsir edir.

HEPA FİLTR
• 0,3 mikrondan daha böyük hissəcikləri yaxalaya bilir, yəni bakteriyalara 

qarşı effektivdir. Nanometr (10-9 m) ölçüsündəki viruslara qarşı heç bir 
effekti yoxdur.

• Yalnız filtrdən keçən havanı təmizləyə bilir.
• Yalnız yaxın məsafədəki havanı təmizləyə bilir.



OZON DEZİNFEKSİYASI NƏ QƏDƏR TƏHLÜKƏSİZDİR

OZON (O3)
• havada təbii şəkildə olur.

• havada yağışdan sonra şimşəklə yüksək konsentrasiya ilə, yaxud sahil 
xətlərində görülə bilər. Hiss edilən təmiz hava, əsasən, ozondan gəlir.

• tamamilə ətraf mühit dostudur. Təqribən ~30 dəq içində oksigenə dönür və 
qalıq buraxmır.

• Havada olan 0,05 ppm-in altında ozon konsentrasiyası Dünya Səhiyyə 
Təşkilatı (WHO) tərəfindən insan sağlamlığı üçün güvənli qəbul edilmişdir. 
(Cihaz 0,05 ppm-in altında işləyir) 

• OSHA (İşçi Təhlükəsizliyi və Sağlamlıq Aktı) 8 saat müddətində işçilərin 0,01 
ppm ozon miqdarında işləməsini güvənli qəbul etməkdədir.



OZON GENERATOR NÖVLƏRİ VƏ MODELLƏRİ
Mühit Dezinfeksiyaedicisi (OUV1)

Müxtəlif ehtiyaclar üçün 3 müxtəlif model: 

• Eco:
o Sadəcə mühit dezinfeksiyası.

• Comfort: 
o Mühit və su dezinfeksiyası( və suya 

yerləşdirilən meyvə, tərəvəz və s. 
məhsullar).

o Kondisioner və ya şkaf bağlantısı(alış-veriş 
çantaları, ayaqqabılar, paltar şkafları kimi 
ünsürlərin 

o Premium: 
o Mühit dezinfeksiyası.
o Start-stop funksiyası 0,05 ppm-i ötmür

(ÜST standardı).

o Elite: 
o Mühit və su dezinfeksiyası.
o Kondisioner və şkaf bağlantısı
o Start-stop funksiyası 0,05 ppm-i ötmür

(ÜST standardı).

Əl Dezinfeksiyası (OUV2)

• Tam (3600 ) əl dezinfeksiyası üçün vahid 
model hazırlanmışdır

• Bundan başqa, altına qoyulan telefon, açar, 
stəkan və digər cisimləri də dezinkfeksiya 
edir



NECƏ İŞLƏYİR

Hava girir

Hava Dezinfeksiyası:
-UV radiasiya

-mis ionu
-gümüş ionu

Proses gedir
Təmiz havadan 
ozon istehsalı

Ozon çıxır

Hava 
Dezinfeksiyası

Su   
Dezinfeksiyası+

Su içinə qoyulan 
məhsullar

Kondisiner 
Əlaqəsi

Kabin və ya şkaf 
təmizliyi

A
lte
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ativ
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ə
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MÜHİT DEZİNFEKSİYASI – OUV1
OUV1 –

ECO5
OUV1 –
ECO10

OUV1 -
COMFORT

OUV1-
PREMİUM

OUV1 -
ELITE

Ozon İstehsalı 5 qr/saat 10 qr/saat 10 qr/saat 10 qr/saat 10 qr/saat

Davamlı Mod Var Var Var Var Var

Tənzimlənən İşləmə Periodları Var Var Var Var Var

Tənzimlənən İşləmə Vaxtları Var Var Var Var Var

Ərazi (m2) əsaslı istehsal Var Var Var Var Var

Ozon miqdarı kontrollu istehsal
(0,05 ppm-də dayanır, 0,03 ppm-də
yenidən başlayır)

Var Var

Hava pompalaması (kondisioner, su, şkaf 
kimi ünsürlərə uyğunlaşma özəlliyi)

Var Var

Ultrabənövşəyi radiasiya (söndürülə bilər) Var

Sərbəst ozon sensoru İstəyə bağlı İstəyə bağlı İstəyə bağlı - -

Otaq ölçüsü 50 m2 100 m2 150 m2 200 m2

5 qr/saat 2 dəq 4 dəq 6 dəq İkinci cihaz tövsiyə edilir

10 qr/saat 1 dəq 2 dəq 3 dəq 4 dəq



ƏL DEZİNFEKSİYA CİHAZI – OUV2

OUV2

Ozon İstehsalı 10 qr/saat

Tənzimlənən İş Vaxtı 5-10 saniyə

ƏL Dezinfeksiyaedici (OUV2)

• Əlin tamamını (3600 ) dezinfeksiya 
edir.

• İstənildiyində stol üstünə 
qoyularaq kiçik cisimlərin də 
dezinfeksiyasını həyata keçirir 
(Məsələn ; cib telefonu, eynək, 
açar, stəkan, qələm və s.)



NƏ ÜÇÜN OZON DEZİNFEKSİYA SİSTEMİ

SÜRƏTLİ • bütün otağı dəqiqələr içində dezinfeksiya edir

EFFEKTİV • qaz olduğu üçün bütün mühitə nüfuz edir

ETİBARLI • çox güclü oksidantdır, kimyəvi maddələrdən daha güclüdür
• heyətin performansından asılı deyil / etibarlı

TƏHLÜKƏSİZ • qalıq buraxmadan oksigenə qayıdır
• ətraf mühit dostu, təbii şəkildə havada tapılır
• Kontrollu ozon istehsalı (max 0,05 ppm)

UCUZ • əlavə təchizata ehtiyac yoxdur, hava istifadə edir

ASAN
ÇOX İSTİFADƏLİ

• elektronik interfeys
• ərazi / vaxt / ppm kontrollu ozon istehsalı
• Hava və mühit dezinfeksiyası
• Su və suyun içindəki maddələrin dezinfeksiyası
• Bağlı şkaf, qutu və s. mühitlərin dezinfeksiyası
• Əl dezinfeksiya cihazı ilə eyni zamanda altına qoyulan kiçik cisimlərin dezinfeksiyası
• Kondisioner bağlantısı ilə geniş sahələrə daha effektiv yayılma



OZON DEZİNFEKSİYA CİHAZI ilə ƏN YAXIN RƏQİP MƏHSUL QARŞILAŞDIRMASI

Rəqib Ozon

Cihazları

Asan istifadə və Professional istifadə Seçimi

Periodik işləmə seçimi

Həftənin müəyyən günlərində gündə 2 dəfə ayarlana bilən işləmə seçimi

Davamlı işləmə seçimi

Mərkəzi işləmə özəlliyi

M2-a bağlı olaraq hesablanan işləmə müddəti ilə işləmə

İstənildiyi təqdirdə şifrə qoya bilmə alternativi

Təxminən 2 saat mobil olaraq (akkumulyatordan) işləmə

Eternet üzərindən uzaqdan idarəetmə özəlliyi

Hava pompası ilə suyu və ya şkafları təmizləmə Sadəcə bəzi məhsullarda

Kondisionerə bağlana bilmə özəlliyi Sadəcə bəzi məhsullarda

Ozon sensoru ilə havadakı ppm dərəcəsini ölçə bilmə

Kontrollu ozon istehsal və 0,05 ppm-də durub 0,03ppm-də təkrar

İşləmə özəlliyi

Uv ilə havanı ekstra təmizləmə özəlliyi

Gümüş və mis ionları ilə havanı ekstra təmizliyi özəlliyi

Hadisə qeydi tutabilmə Özəlliyi



SERTİFİKATLAR VƏ ARAYIŞLAR

Sertifikatlar

• CE sertifikatı

• İctimai Sertifikasiya Mərkəzi
(TUBITAK-BILSEM)

• Gebze Texniki Universiteti –
Sterilizasiya Testləri

Arayışlar



LABORATORİYA ANALİZ NƏTİCƏLƏRİ



LABORATORİYA ANALİZ NƏTİCƏLƏRİ



Əlaqə Məlumatları

Distribyutor: NAR Trade

Adres: Azure İş Mərkəzi, Bakı / Azərbaycan

Tel:  +994 55 937 47 75
Tel:  +994 55 205 85 75
Web :   www.nartrade.az
Email :  info@nartrade.az


