DEZINFEKCE VODY
TEKUTÝM ClO2
Zdravotn nezávadná voda je v sou asnosti stále více a více životn d ležitý aktuelní
problém, kterým se zabývají v dci, výzkumníci, ekologové, ale i ekonomové, protože
takováto voda je stále mén dostupná a tím i stále dražší.
Velcí spot ebitelé vody, jako pr myslové podniky, energetický, t žký pr mysl, potravinový
pr mysl, vodárny atd., ale taktéž hotely, nemocnice, plavecké bazény a podobná za ízení, si
kladou otázku, jak dostát nárok m hygienických p edpis p i sou astn seriozních
ekonomických podmínkách.
Jednou z variant dezinfekce vody je její dezinfekce oxidem chlori itým (ClO2). Ten
nachází v celém sv
stále více uplatn ní v technologii vody jako moderní dezinfek ní
inidlo s mnoha p ednostmi. P edevším proto, že nep sobí chlora , ale oxida , ve
vod tudíž nevznikají tém žádné trihalogenmethany a žádné vedlejší produkty chloru.
A dále proto, že má podstatn lepší baktericidní ú inky než chlor.
Jedinou nevýhodou tohoto zp sobu dezinfekce byla donedávna náro ná a finan
nákladná výroba této ú inné látky. Protože chlordioxid - plyn, nebyl vyráb n ve stabilní
form (nebyl skladovatelný a byl vyráb n ve stále finan
nákladných a provozn
náro ných za ízeních) , musel být vyráb n p ímo na míst jeho použití. Pro
provozovatele takových za ízení to znamená vysoké investi ní náklady (na vyvíje e),
vysoké provozní náklady (energie) a vysoké provozní nebezpe í (plynný chlordioxid je
vysoce explozivní). Velmi vysoké jsou i náklady na opravy. Protože takto získaný oxid
chloru nelze skladovat, musí být okamžit spot ebován, v p ípad neupot ebení pak
musí být zlikvidován.
Takovýto zp sob výroby chlordioxidu je zcela nehospodárný a nebezpe ný. Nap .
v Itálii bylo v minulosti investováno do výstavby a instalace vyvíje mnoho milion , as
prokázal jejich nehospodárnost pro vysoké investi ní, provozní náklady a vysoké
náklady na opravy a všechny vyvíje e byly odstaveny z provozu.
mecké firm CEALIN se poda ilo dlouholetým výzkumem vyvinout tekutý stabilizovaný
oxid chlori itý, který lze i skladovat. Je dodáván pod obchodním názvem
DUOZON 100 L v um lohmotných obalech r zné velikosti podle pot eby zákazníka. Tento
produkt má všechny výše uvedené p ednosti, jeho podstatnou p edností je, že je ú inný proti
všem patogenním i nepatogenním bakteriím a dovede zlikvidovat i velmi nebezpe nou
bakterii Legionella pneumophila.
Stabilizovaný oxid chlori itý (ClO2) - DUOZON 100 L – je patentován v Evrop a USA a
úsp šn používán k dezinfekci vody ve více než 70 ti zemích sv ta a rozhodujícími firmami
na celém sv . Manipulace s nim a jeho použití je velmi jednoduché a bezpe né a mimo jiné
i velmi ekonomické. Díky velmi vysoké oxida ní schopnosti a depotnímu p sobení mohou
uživatelé s kolující vodou (nap . plavecké bazény) prokazateln spo it až 70 % svých
provozních náklad .
DUOZON 100 L je testován i pro eský a slovenský trh p íslušným ú adem a povolen
k prodeji.

