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 در باره ما
 

 دهه دو از بیش با و خود محققین و مهندسین تخصص بر تکیه با پاک ازن البرز شرکت

 حیطه در شگرف گامی اینک ساز، ازن های دستگاه تولید فناوری زمینه در تجربه

 پاک ازن البرز در ما داخلی و بومی تولیدات .است برداشته زیست  محیط کردن ضدعفونی

 زندگی کیفیت سطح ارتقای ما هدف .گردد می ارائه تجربی و علمی تحقیقات نتایج ایمبن رب

 می 19-کوویدبیماری  شیوع حساس شرایط در بخصوص جامعه اقشار یتمام سالمت و شما

 از پس خدمات و صرفه به مقرون و کیفیت با های دستگاه عرضه با ما راستا، این در. باشد

 های دستگاه کنندگان مصرف تمامی رضایت .هستیم زانعزی شما کنار در مطلوب فروش

 .ماست اعتباری گنجینه ارزشمندترین ما ساز ازن

 

 

 ماستقدرت ما، شت ضایر                        

 ت البرز ازن پاکشرک عاملمدیر                               
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 فهرست مطالب
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 ازن چیست؟
 

 و غذایی مواد صنایع ،فاضالب ،آشامیدنی آب هوا، پاکسازی برای ناز از هاست سال

 به ابتدا ازن تولید برای .شود می استفاده دندانپزشکی جمله از پزشکی های زمینه برخی

 می تجزیه 1O اتمی تک مولکول دو به و شود می داده انرژی (2O) اکسیژن مولکول

 ازن و شده ادغام (2O) اکسیژن های مولکول با 1O اتمی تک های مولکول سپس. گردد

(3O) اکسیژن مولکول یک شامل ازن درواقع بنابراین. گردد می تولید (2O) اتم یک و 

 سایر کردن اکسید و به اتصال آمادگی و دارد ناپایداری یوندپ که است سومی اکسیژن

 قوی سیدکنندهاک عامل یک به را آن ،ازن در سوم اکسیژن اتم این. [1] دارد را ها مولکول

 می ناپایدار بسیار و دارد ار ها میکروارگانیسم بردن بین از قابلیت که کرده تبدیل قوی

 در گراد سانتی درجه 20 در)  دارد یپایین عمر نیمه ازن اینکه دلیل به  .[2, 1] باشد

 نمی و گردد تولید محل در بایستی گاز این ،(گردد می نصف ازن مقدار دقیقه 40 مدت

 برابر دو که باشد می ولت 07/2 ازن اکسیداتیو پتانسیل .[3] کرد ذخیره را آن توان

 عامل سه ازن توسط شونده اکسید مواد جنس و pH دما، .[4] است کلر اکسیداتیو پتانسیل

 می قرار تاثیر تحت را آن عمر نیمه و ازن تجزیه میزان شدت به که هستند مهم عامل

 گلیکولیپیدهای و گلیکوپروتئین تخریب با را خود باکتریایی ضد اثر ازن .[6, 5] دهند

 ضد اثر. [8, 7] کند می اعمال باکتری سلول کردن متالشی نهایت در و سلولی غشای

 هم ها انگل و ها ویروس ها، قارچ روی بلکه شود نمی ختم باکتری به تنها ازن میکروبی

 از و ازن الطیف وسیع کننده نیضدعفو خاصیت سو یک از. [10, 9] است مؤثر هم

 ،ها کننده ضدعفونی سایر توسط دسترس غیرقابل سطوح به آن نفوذ قابلیت دیگر یسوی

 متداول کننده ضدعفونی مواد بر ارجح و قوی بسیار کننده ضدعفونی ماده یک به را ازن

   .[11] است کرده تبدیل دیگر
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 ازن و اثر ضد ویروسی آن
 

 دالیل با الریه ذات یک به الابت از مواردی میالدی 2019 سال روزهای آخرین در

 از ویروس یک ناشناخته عامل این ،بعد هفته چند. شد گزارش چین ووهان در ناشناخته

 SARS-CoV-2یا  2019-جدید کروناویروس بعنوان و گردید اعالم کروناویروس خانواده

بیماری موارد ابتال به تا به امروز  .[3] باشد می 19-کوویدنامگذاری شد که عامل بیماری 

 کنون تا 19-کووید پاندمی. است هشد گزارش دنیا کشورهای تمام تقریبا در 19-کووید

 است شده جهان نفردر 000،400 از بیش مرگ و نفر 000،000،7 از بیش ابتال به منجر

 بشر زندگی جوانب تمامی بر بسیاری مخرب اثرات کنون تا 19-کوویدشیوع   . ]12[ است

میالدی سازمان بهداشت جهانی اعالم وضعیت  2020در سی ام ژانویه . است داشته

جنگ  و اثر این بیماری بر اقتصاد جوامع به تاثیر [13]بهداشت عمومی کرد  اضطراری

در رعایت بهداشت فردی و ضد عفونی کردن صحیح . [14]جهانی دوم تشبیه شده است 

کنترل این بیماری خطرناک سریع االنتقال بسیار حائز اهمیت است. در شرایط حساس 

بسیار مورد توجه قرار  گاز ازن بعنوان یک عامل ضد عفونی کننده وسیع الطیف ،کنونی

اد ضد عفونی گرفته است زیرا قابلیت دسترسی به سطوح غیر قابل نفوذ توسط دیگر مو

کننده را دارد. به همین دلیل می توان از ازن به عنوان ماده ضد عفونی کننده برای همه چیز 

و همه جا استفاده کرد از جمله مبلمان، پارچه، خانه ها، بیمارستان ها، هتل ها، وسایل نقلیه، 

پوشش پروتئینی ویروس  این ترتیب است که به ازن بهمکانیسم عمل . [15]ادارات و غیره 

ها نفوذ می کند و از اتصال آنها به سلول هدف ممانعت می کند و همچنین به ماده ژنتیکی 

پس از مواجهه  ثانیه 30 .[16] می شود آناز بین بردن  ویروس آسیب می زند و باعث

از ازن به عنوان ماده ضد . [15]ویروس ها غیر فعال می گردند  %99ویروس با ازن 

استفاده  [18]و در پاکسازی فاضالب ها  [17]عفونی کننده در رختشویخانه بیمارستان ها 

می گردد. حتی می توان از آب ازنیزه به عنوان جایگزین مواد ضد عفونی کننده الکلی 

بر  مواد ضد عفونی کننده نسبت به سایر استفاده کرد. این آب عوارض جانبی بسیار کمتری

-SARSدر حال حاضر مطالعه ای در مورد اثر ازن بر ویروس . [16]د روی پوست دار

CoV-2  در دست نیست. اما دالیلی هست که نشان می دهند ازن بر روی این ویروس مؤثر

میالدی، استریلیزاسیون با گاز  2003 دوران اپیدمی بیماری سارس در سالخواهد بود. در 

 عامل. [19]فاده قرار گرفت ازن بطور موفقیت آمیزی برای پاکسازی محیط مورد است

. خانواده کروناویروس استمی باشد که عضوی از  SARS-CoV-1ویروس  سارس بیماری

 گاز به نیز ،19-کوویدبیماری  عامل، SARS-CoV-2 به همین دلیل به احتمال زیاد ویروس

 . رود می بین از آن با مواجهه در و بوده حساس ازن
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 دهه تجربه در فناوری تولید دستگاه های ازن ساز دوبیش از 

 

 این ساز ازن های دستگاه. باشد می فعالیت مشغول 1376 سال از پاک ازن البرز شرکت

 کلیه .دارند را ساعت بر کیلوگرم 46 تا ساعت بر گرم 10 از ازن تولید قابلیت شرکت

 و آگاهی در بسزایی سهم ،مهندسی و فنی مشاوره تولیدی، خدمات از اعم ما های فعالیت

 در. است داشته داخلی صنایع اغلب در ساز ازن های دستگاه تولید فناوری سازی بومی

 :گردد می اشاره پاک ازن البرز توسط ارائه قابل خدمات به ذیل

 بار كاهش هتج ضدعفوني و تصفیه خصوص در صنایع كلیه به مشاوره ارائه .1

 .تولید هزینه كاهش و تولیدی مواد ماندگاري افزایش و میكروبي

 های متد با آنها اصالح و شهري و صنعتي هاي خانه تصفیه طراحي و مشاوره ارائه. 2

 .نوین

 شیرین آب و ساز ازن جدید فناوری با شهري و صنعتي هاي آب ضدعفوني و تصفیه. 3

 .كن

 نانوفیلتراسیون ،ultrafiltration (UF) فراپاالیش نهزمی در تخصصي مشاوره انجام.4

nanofiltration (NF)  وسمعک اسمز و reverse osmosis (RO). 

 Total  (TSS)نیتریت، آمونیاک، حذف هوادهی، زمینه در مشاوره انجام. 5

suspended solids مضر گازهای و. 
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 البرز ازن پاک اخیر شرکت دستاوردهای نمونه هایی از 

 

 پگاه تهران لبنیات در شرکت دستگاه ازن ساز

 دوغ تولید خط در AOP-W-50S دستگاه نصب -

 .پت های بطری نمودن استریل جهت

 به خانه تصفیه در AOP-W-200 دستگاه نصب -

  آب خروجی. CODو  BODکاهش  منظور

 

 

 فرودگاه مهرآباد تهران دستگاه ازن ساز در

 ایرب استخر در AOP-W-50 دستگاه نصب

  .کلر فحذ و آب یتشفاف کردن، ضدعفونی

 

 

 

 دستگاه ازن ساز در شرکت مرغ اجداد مازندران

 کردن ضدعفونی جهت  AOP-A-20 دستگاه نصب

 .دود اتاق در ها مرغ تخم میکروبی سطح کاهش و

 

 

 

  ساری دستچین-دستگاه ازن ساز در شرکت مرغ صفایی

 کردن استریل جهت AOP-A-20 دستگاه یک نصب

 در آمونیاک گاز شدن متصاعد از ناشی بوی زدودن و

 .تولید های سالن
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 در مجتمع استخر دانش کرجدستگاه ازن ساز  

 و ضدعفونی جهت AOP-W-20P دستگاه یک نصب

 .کلر وحذف آب کردن شفاف
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 محصوالت شرکت البرز ازن پاک نتری پرفروش
 

 AOP-A-20دستگاه مدل  

 

 

 

     

 

 

  

  

    

 

 

 

 

 (برق) تغذیه (وات 150) ولت 220 تکفاز
 ورودی هوای رطوبت %60 تا 0 است بیشتر پایین رطوبت در دستگاه بازدهی
 محیط دمای درجه 30 تا 4- است بیشتر پایین دمای در دستگاه بازدهی

 تنظیم قابل های زمان دقیقه 45 و 30 ،15 
 ابعاد متر سانتی 20*40*60 
  تولیدی ازن  میزان درساعت گرم 20  
 رنگ مشکی 

 قیمت تومان 4،500،000 

 (برق) تغذیه (وات 150) ولت 220 تکفاز
 ورودی هوای رطوبت %60 تا 0 است بیشتر پایین رطوبت در دستگاه بازدهی
 محیط دمای درجه 30 تا 4- است بیشتر پایین دمای در دستگاه بازدهی

 تنظیم قابل های زمان کار دائم 
 ابعاد متر سانتی 70*25*50 
  تولیدی ازن  میزان درساعت گرم 20  ساعت بر گرم 100 اکسیژن ورودی با
 رنگ مشکی کرم، 
 قیمت تومان 6،000،000 

 (برق) تغذیه (وات 300) ولت 220 تکفاز
 ورودی هوای رطوبت %60 تا 0 است بیشتر پایین رطوبت در دستگاه بازدهی
 محیط دمای درجه 30 تا 4- است بیشتر پایین دمای در دستگاه بازدهی

 تنظیم قابل های زمان کار دائم 

 ابعاد متر سانتی 100*50*60 
  تولیدی ازن  میزان درساعت گرم 50  ساعت بر گرم 200 اکسیژن ورودی با

 رنگ ای نقره استیل بدنه
 قیمت تومان 35،000،000 

 (برق) تغذیه (وات 1000) ولت 220 تکفاز
 ورودی هوای رطوبت %60 تا 0 است ربیشت پایین رطوبت در دستگاه بازدهی
 محیط دمای درجه 30 تا 4- است بیشتر پایین دمای در دستگاه بازدهی

 تنظیم قابل های زمان کار دائم 

 سانتی 200*150*60 

 متر
 ابعاد

  تولیدی ازن  میزان درساعت گرم 300 ساعت بر گرم 1000 اکسیژن ورودی با

 رنگ مشکی کرم، 
 قیمت نتوما 55،000،000 

 : مناسب برای استخرهاAOP-W-20Pدستگاه مدل 

 مداری ها: مناسب برای استخرها، مرغداری ها و داAOP-W-50Sدستگاه مدل 

 : مناسب برای تصفیه خانه هاAOP-W-200دستگاه مدل 
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 (برق) تغذیه (وات 100) ولت 220 تکفاز
 ورودی هوای رطوبت %60 تا 0 است بیشتر پایین رطوبت در دستگاه بازدهی

 ابعاد متر سانتی 15*30*20 
  تولیدی ازن  میزان درساعت گرم 5 مطلوب شرایط در
 رنگ سفید ،مشکی 
 بدنه جنس استیل فلزی، 

 منازل، اداره جات و محیط های کوچک  : مناسب برایFS9812دستگاه مدل 
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