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TEHNILISED NÄITAJAD
Mudel O2xydizer

Töörõhk min/max (bar) 2,0 / 8,3

Töötemperatuur min/max (°C) 2 / 48

Elektriühendus (V/Hz) 230 / 50(1)

Max elektrikulu (VA) 12

Hüdraulilise ühenduse sisend/väljund 1’’ BSP isane
(1) Varustatud 24V transformeriga

TÖÖJÕUDLUS(2)

Model O2xydizer

Filter (Cuft - Ltr) 1 - 28 2 - 56

Soovitatav maksimaalne veevool (m3/hr)(3) 1,1 1,6

Nominaalne tagasivool = äravool (Ltr/min) 23 30

Loputusvee kasutus korra kohta (Ltr) 352 444
(2) Numbrid on indikatiivsed, tööjõudlus oleneb töötingimustest ja vee kvaliteedist 
(3) Pideva veevoolu korral, võimalik on suurem (kuni 2x) lühiajaline max veevool

MÕÕTMED JA KAAL 
Mudel O2xydizer

Filter (Cuft - Ltr) 1 - 28 2 - 56

Laius (mm) 268 317

Kõrgus (mm) 1185 ±10 1503 ±10

Sügavus (mm) 290 317

Sügavus k.a. läbiviik (mm) 371 376

Kõrguse sisend/väljund (mm) 1047 1356

Kaal (kg) 30,6 55,1

SEADME PIIRANGUD 
Mudel O2xydizer

pH raua eemaldamisel 6,8 - 9,0

pH mangaani eemaldamisel 8,0 - 9,0

pH raua ja mangaani eemaldamisel 8,0 - 8,5

Maksimaalne saastetase, raud (Fe2+) 15 mg/Ltr

Maksimaalne saastetase, mangaan (Mn2+) 2 mg/Ltr

Maksimaalne saastetase, vesiniksulfiid (H2S) 5 mg/Ltr

Orgaaniline aine max. 4,0 mg/L; suurem tase võib süsteemi  
tööd häirida 

Kloor max. 1,0 mg/Ltr 

Rauabakterid kui vees on rauabaktereid, võib olla vaja süsteemi 
sagedasti hooldada ja süsteemi eluiga võib olla 
piiratud; süsteem töötab korralikult, kui rauabak-
tereid töödelda nõuetekohaselt kloori või muu 

kinnitatud bakterivähendamismeetodiga
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O2xydizer: parimad tulemused parima tööga! 
Lisaks tõestatud oksüdeerimisprotsessile on O2xydizeri ainulaadne omadus selle filtrisüsteemi 
integreeritud „suruõhutasku“.
1. Iga tööfaasi ajal imetakse õhk kontrollventiili kaudu rõhumahutisse, moodustades rõhumahuti 

ülaosas õhutasku. 
2. Töö käigus puutub rõhumahutisse tulvav töötlemata vesi selles suruõhutaskus kokku õhuga ning 

superõhustatakse; see õhustamine kiirendab lahustunud raua/mangaani oksüdeerumisprotsessi 
ning eemaldab ka vesiniksulfiidi, oksüdeerides selle lahustumatuteks väävliühenditeks.

O2xydizer kõrvaldab täielikult vajaduse välisõhu 
sissesurveseadmete järele, mis teeb  

paigaldamise ja hoolduse oluliselt lihtsamaks!

Oksüdeerimine on lihtne, ent tõhus ja ökoloogiline 
viis veest raua ja mangaani eemaldamiseks. 

Birm®, kõigis O2xydizer filtrisüsteemides kasutatav filter, on kahe 
funktsiooniga: 
1. See toimib katalüsaatorina vees lahustunud hapniku ja lahustunud 

raua/mangaaniühendite vahel, suurendades oksüdeerimisreakt-
siooni, mis muudab lahustunud raua/mangaani lahustumatuteks 
osakesteks. 

1. Tänu üliaktiivsele pinnale püüab see ülitõhusalt lahustumatud osa-
kesed kinni ja filtreerib need veest välja. 

Süsteem teeb kindlaksmääratud ajavahemike tagant vastuvoolupesu 
ja loputab saaste filtrist välja.

Raud, mangaan ja vesiniksulfiid: 
kaevuvees levinud probleemid! 

Oma kaevuga koduomanikud peavad tihti vee kõrge raua- ja/või man-
gaanisisaldusega rinda pistma. Kaevuvees on raud/mangaan tavaliselt näh-
tamatul, lahustunud kujul, nii et kaevust võetud vesi on selge. Ent õhuga kokku 
puutudes lahustunud raud/mangaan oksüdeerub ja moodustab tahked osakesed.

Märgid rauast ja/või mangaanist vees on:
> vesi on punakaspruuni värvi; 
>  vesi on halva maitsega; 
>  pesu ja nõud määrduvad punakaspruuniks (raud)  

või pruunikasmustaks (mangaan)

Teine kaevuvee probleem on vesiniksulfiid – gaas, mis esineb 
looduslikult põhjavees ja mida tekitab orgaanilise aine lagunemine 
ja väävlit lagundavad bakterid. 

Märgid vesiniksulfiidist vees on:
> Veel on halb mädamunalõhn ja -maitse; 
> Hõbedast, vasest ja valgevasest nõud muudavad värvi; 
> Kollased või mustad plekid sanitaartehnikal; 
> Vesiniksulfiidiga saastunud veest valmistatud kohv, tee ja muud  

joogid võivad olla teist värvi ja selle veega valmistatud toit  
võib olla teise värvi ja maitsega.

> 1” kontrollventiil suure veevoolu ja veesurve languse 
jaoks; 

> Kaasaegne mikroprotsessiga juhtimine, NOVRAM® mälu, 
varundus ja valgustatud kuvar; 

> EAZY tarkvara programmeerimise lihtsustamiseks ja 
paindlikkuseks; 

> Kvaliteetne fiiberklaasist rõhumahuti, mis on täielikult 
korrosioonikindel; 

> Kvaliteetne filter; 
> Ühe mahutiga süsteem ilma väliste õhutite, õhusisestite  

ja kompressoriteta; 
> Pole vaja kemikaale; 
> Pole vaja süsteemi regulaarselt hooldada; 
> Lihtne ja mugav paigaldada; 
> Ohutu reoveemahutites.
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