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Πρόληψη αντί για
εξουδετέρωση!
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΡ. DRYDEN

Ο δρ. Dryden είναι υδροβιολόγος με εξειδίκευση στην επεξεργασία νερού για περισ-

σότερα από 35 χρόνια. Η αποστολή του είναι να εξαλείψει τα επιβλαβή παραπροϊόντα

απολύμανσης και να παρέχει την καλύτερη ποιότητα αέρα και νερού στην αγορά. Το
σύστημα DAISY® (Dryden Aqua Integrated System) είναι μια οικολογική και βιώσιμη
λύση επεξεργασίας νερού, η οποία αποτρέπει την ανάπτυξη βακτηρίων στην κολυμβητική σας δεξαμενή. Το σύστημα DAISY® μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος επε-

ξεργασίας νερού, βελτιώνει την διαύγεια του νερού και προσφέρει μία υγιεινή εμπειρία
κολύμβησης για όλους! Το σύστημα DAISY® αποτελείται από 3 στάδια:
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AFM®

APF®/ ZPM

ACO®

Βελτιώνει τη φίλτρανση
και εξαλείφει κάθε
πρόσφορο έδαφος για
την ανάπτυξη βακτηρίων.

Αφαιρούν τους διαλελυμένους
ρύπους και όλα τα ζωτικά
θρεπτικά στοιχεία για
την ανάπτυξη των βακτηρίων.

Ενισχύει την φυσική
απολυμαντική δύναμη
του ήλιου και προστατεύει
το χλώριο από φωτόλυση.

AFM® video

ΣΤΑΔΙΟ 1 : ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ ΜΕ AFM®

Χωρίς βιοφίλμ
Χωρίς παθογόνα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ DRYDEN DAISY®
Ικανότητα φίλτρανσης μέχρι και 0.1 micron. Μείωση των αναγκών
οξείδωσης/απολύμανσης έως και κατά 80%.
Αποτρέπει τον σχηματισμό τοξικών παραπροϊόντων χλωρίωσης (DBP’s).
Παρέχει την καλύτερη ποιότητα αέρα – χωρίς οσμές χλωρίου.
Παρέχει καθαρό και ασφαλές νερό – χωρίς παθογόνα βακτήρια.
Χαμηλώνει το λειτουργικό κόστος – εξοικονόμηση σε νερό, χημικά και ενέργεια.
Έχει θετική επίπτωση στο περιβάλλον.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους επεξεργασίας νερού πισίνας.

Χάρις στην μοναδική, αυτο-αποστειρώμενη επιφάνεια που διαθέτει,
το AFM® είναι το μοναδικό υλικό φίλτρανσης στην αγορά που αποτρέπει πλήρως την ανάπτυξη βακτηρίων στα φίλτρα άμμου. Οι ρύποι δεν
μπορούν να κολλήσουν στο AFM® και αφαιρούνται πλήρως κατά την
αντίστροφη πλύση του φίλτρου. Ο σχηματισμός βιο-υμένα – αιτία για τις
οσμές χλωρίου και τον σχηματισμό καναλιών ροής νερού στο υλικό του
φίλτρου – αποτρέπεται πλήρως.

Φίλτρανση
1 micron

Με πιστοποιημένη ικανότητα φίλτρανσης 1 micron, το AFM® ξεπερνά
σε επιδόσεις την άμμο και τα υπόλοιπα υλικά φίλτρανσης από γυαλί. Μετά
από μόλις 24 ώρες λειτουργίας, το νερό γίνεται διαυγέστερο και η κατανάλωση χημικών μειώνεται.

Βιώσιμη
φίλτρανση

Το AFM® προσφέρει γρήγορη απόσβεση της επένδυσης. Εξοικονομεί
πόρους όπως νερό, χλώριο και ενέργεια, χάρις στην πιο αποτελεσματική αντίστροφη πλύση που επιτυγχάνεται. Το AFM® έχει μεγαλύτερη
διάρκεια ζωής από όλα τα υπόλοιπα υλικά φίλτρανσης και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε φίλτρο άμμου χωρίς τροποποίηση. Για
καλύτερα αποτελέσματα, προτείνουμε ταχύτητα διήθησης <30 m/h και
ταχύτητα αντίστροφης πλύσης >40 m/h.

ACTIVE CATALYTIC OXIDATION

ACO

®

ALL POLY FLOC

APF

®

ΣΤΑΔΙΟ 2 : ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ + ΚΡΟΚΙΔΩΣΗ ΜΕ APF®

Βελτιώνει τη
φίλτρανση

Το APF® είναι ένα υγρό προϊόν υψηλής συγκέντρωσης που εμπεριέχει έναν ακριβή συνδυασμό συσσωματικών και κροκιδωτικών μέσων,
ώστε να καλύπτει το ευρύτερο δυνατό φάσμα. Το APF® - όταν χρησιμοποιείται μαζί με AFM® - είναι ικανό να αφαιρεί όλα τα σωματίδια
μεγέθους έως και 0.1 micron. Η κατανάλωση χημικών μειώνεται στην
ελάχιστη δυνατή τιμή της.

Διασφαλίζει τη
βέλτιστη ασφάλεια
των κολυμβητών

Το APF® καθιστά την πισίνα σας ασφαλέστερη και πιο υγιεινή, αφαιρώντας περισσότερους ρύπους και οργανικές ουσίες από το νερό. Μειώνεται σημαντικά ο σχηματισμός επιβλαβών παραπροϊόντων απολύμανσης
όπως τα τριαλογομεθάνια (THM’s). Με το APF®, μπορούν να αφαιρεθούν
περισσότεροι παθογόνοι μικροοργανισμοί μέσω της φίλτρανσης, ακόμα
και παράσιτα ανθεκτικά στο χλώριο, όπως κρυπτοσπορίδιο και giardia.

Αποτρέπει την
ανάπτυξη άλγης

Το APF® εμπεριέχει NoPhos, ένα οικολογικό συσσωματικό, το οποίο
αφαιρεί τα φωσφορικά άλατα από το νερό, αποτρέποντας έτσι την
ανάπτυξη άλγης με φυσικό και βιώσιμο τρόπο. Δοσολογία: Χρησιμοποιήστε περισταλτική δοσομετρική αντλία με έγχυση στον στατικό μίκτη
ZPM, με δοσολόγηση 0.3 έως 1 ml APF® ανά ένα m3 νερού ανακυκλοφορίας μέσω των φίλτρων.

ΣΤΑΔΙΟ 3 : ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΜΕ ACO®

Προστατεύει
το χλώριο

Εξαλείφει
τους ρύπους

Φιλικό προς
το περιβάλλον

Σε αντίθεση με το κυανουρικό οξύ (CYA), το ACO® φιλτράρει την
ακτινοβολία UV και προστατεύει το χλώριο, χωρίς να μειώνει την αποτελεσματικότητά του. Με το ACO® προλαμβάνονται όλα τα προβλήματα κορεσμένου νερού και περιττής υπερδοσολόγησης χλωρίου.
Η κατανάλωση χλωρίου μειώνεται κατά 20% έως 40%. Σε πισίνες
με χλωριωτές άλατος, το ACO® αυξάνει την διάρκεια ζωής της κυψέλης ηλεκτρόλυσης.
Το ACO® είναι ένα φωτοκαταλυτικό, το οποίο ενισχύει τη φυσική απολυμαντική ικανότητα του ήλιου και την παραγωγή ελεύθερων ριζών
(OH.) μέσω της UV ακτινοβολίας. Οι ελεύθερες ρίζες οξειδώνουν ρύπους όπως η ουρία και οι χλωραμίνες. Η συγκέντρωση σε χλωραμίνες μειώνεται έως και κατά 50% και η θολότητα έως και κατά 40%,
παρέχοντας κρυστάλλινο και ασφαλές νερό.
Καινοτόμο και οικολογικό, το ACO® είναι συμβατό με όλους τους τύπους επεξεργασίας νερού. Είναι ένα φυσικό, ασφαλές προϊόν, το οποίο
δεν σχηματίζει επιβλαβή παραπροϊόντα απολύμανσης. Το ACO® μπορεί να εφαρμοστεί αυτόματα ή χειροκίνητα: 1 λίτρο / 100 m3 / εβδομάδα. Η πρώτη εφαρμογή να είναι πάντα σε διπλάσια ποσότητα.

Είμαστε μια εταιρεία θαλάσσιων βιο-συστημάτων που ειδικεύεται στην ποιότητα του νερού και σε καινοτόμες, βιώσιμες τεχνολογίες επεξεργασίας.
Ο μοναδικός συνδυασμός της τεχνογνωσίας μας και η αναλυτική κατανόηση των βιολογικών καθώς και φυσικο-χημικών αντιδράσεων, μας επέτρεψε
να αναπτύξουμε μία εξαιρετικά καινοτόμο σειρά προϊόντων για ενυδρεία και κολυμβητικές δεξαμενές. Έτσι, αποκτήσαμε ηγετική θέση στην
επεξεργασία του νερού για δημόσιες και ιδιωτικές πισίνες. Η αποστολή μας είναι: κρυστάλλινο και υγιεινό νερό, χωρίς καμία μυρωδιά χλωρίου.
Σήμερα χρησιμοποιούν το σύστημά μας πάνω από 500.000 πισίνες σε όλο τον κόσμο.
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