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 İÇME SUYU KALİTESİNDE YÜZME HAVUZU!
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Kendi kendini sterilize olan benzersiz yüzeyi sayesinde, AFM® filtrelerde 
bakteri üremesini engelleyen tek filtre medyasıdır. Kirler AFM®'ye 
yapışamaz ve ters yıkamada sırasında tamamen dışarı atılır.

Klor kokusundan ve filtre içindeki kanal oluşumundan sorumlu biyoflim 
oluşumu önlenir.

Sertifikalı 1 mikron filtreleme kapasitesi ile AFM®, kum ve diğer cam 
filtre medyaların çok üstündür. Sadece 24 saat sonra su çok daha berrak 
hale gelir ve kimyasallar tüketimi azalmaya başlar.

AFM® hızlı yatırım geri dönüşü sağlar. Daha yavaş ve verimli ters yıkama 
sayesinde su, klor ve enerjiden tasarruf sağlar. AFM®, diğer bütün filtre 
medyalarından çok daha üstün performans sağlar ve herhangi bir 
değişiklik olmaksızın bütün kum filtrelerinde kullanılabilir. En iyi sonuçlar 
için, filtrasyon hızı <30 m/h ve ters yıkama hızı >40m/h önerilir.

  

ADIM 1 : AFM® İLE FİLTRASYON STEP 2 : COAGULATION + FLOCCULATION WITH APF®

Biyofilm yok
Patojenler yok

1 mikron
filtrasyon

Sürdürülebilir 
filtrasyon

Biyolojik yaklaşım : 
Öldürmek yerine 
önler!

0,1 mikrona kadar filtrasyon  kalitesi ve % 80'e kadar az oksidasyon ihtiyacı
Zehirli dezenfeksiyon yan ürünlerinin (DYÜ'ler) oluşumunu engeller.
Klor kokusuz, iyi hava kalitesini sağlar.
Patojenik bakteriler olmadan temiz, sağlıklı ve berrak havuz suyu sağlar.  
Düşük işletme maliyeti - su, kimyasal ve enerji tasarrufu
Çevreye duyarılır.
Her çeşit  yüzme havuzlarında kullanılabilir.

DR. DRYDEN HAKKINDA

Dr. Dryden 35 seneyi aşkın su arıtma üzerine uzmanlaşmış bir deniz bİyoloğudur. 
Görevimiz, zararlı olan klor yan ürünlerini ortadan kaldırmak ve havuzlarda en iyi hava ve 
su kalitesini sağlamaktır. DAISY® (Dryden Aqua Entegre Sistem), yüzme havuzunuzda 
bakteri üremesini önleyen ekolojik ve sürdürülebilir bir arıtma çözümüdür. DAISY®,  arıtma 
maliyetini önemli ölçüde düşürür, su berraklığını artırır ve sağlıklı bir yüzme deneyimi 

sağlar! DAISY® 3 entegre adımdan oluşur:

AFM®

Filtrasyonu iyileştirir ve

üzerinde bakterileri 
yaşamasını engeller.

2
APF®/ ZPM

Bakterilerin yaşama- 
sının engellenmesi için 

çözünmüş kirleticileri ve 
tüm hayati besinleri 

ortadan kaldırır.

ACO®

Güneşin doğal dezen- 
feksiyon gücünü artırır ve 
kloru fotolize karşı korur
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DRYDEN DAISY®  FAYDALARI

AFM® video
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ADIM 2 : APF® İLE KOAGÜLASYON + FLOKÜLASYON ADIM 3 : ACO® İLE OKSİDASYONU ARTTIR 

APF®, geniş bir etki yelpazesine sahip bir koagülant ve flokülant 
kombinasyonunu içeren oldukça konsantre bir  üründür.  APF®- AFM® ile 
kullanıldığında - 0.1 mikrona kadar tüm partikülleri filtreler.
Kimyasal tüketimi mümkün olan en düşük seviyeye kadar indirir. 

APF®, sudaki daha fazla kirletici ve organik madde tutarak havuzunuzu 
daha güvenli ve daha sağlıklı hale getirir. THM'ler gibi zararlı 
dezenfeksiyon yan ürünlerinin oluşumu önemli ölçüde azaltılır. APF® ile 
Cryptosporidium ve Giardia gibi klora dirençli parazitler dahil olmak 
üzere daha fazla patojenler filtre edilir.  

APF®, yosun büyümesini doğal ve sürdürülebilir bir şekilde önlemek için 
sudaki fosfatları gideren çevre dostu bir pıhtılaştırıcı olan NoPhos'u 
içerir. Dozaj miktarı: Sabit akışlı bir peristaltik pompa ile ZPM statik 
karıştırıcı üzerinden  filtrasyon debisi x 0,3 ~ 1 ml/h APF®/enjekte edin.Yosunların

gelişimini engeller

Yüzücülerin sağlık 
güvenliğini sağlar

Siyanürik asitten (CYA) farklı olarak ACO®, UV ışığını filtreler ve kloru 
etkinliğini azaltmadan korur. ACO®, doymuş su ve gereksiz klor doz 
aşımı ile ilgili tüm sorunları önler 
İnorganik klor tüketimi %20 ila %40 oranında azaltılır. Tuz/klor 
jeneratörlü havuzlarında: ACO® elektroliz hücresinin ömrünü uzatır.

ACO®, UV yoluyla serbest radikallerin (OH) üretimini destekleyen güneşin 
doğal dezenfeksiyon gücünü artıran bir fotokatalizördür. Serbest radikaller, 
üre ve kloraminler gibi kirleticileri okside eder. Kloramin konsantrasyonu %
50'ye kadar ve bulanıklık %40'a kadar azaltılarak kristal berraklığında ve 
güvenli su sağlanır. 

Yenilikçi ve çevre dostu ACO® her bütün açık havuzlar ile uyumludur. 
Zararlı dezenfeksiyon yan ürünleri oluşturmayan, doğal, tehlikesiz bir 
üründür. ACO® otomatik veya manuel olarak dozajlanabilir: 1 litre / 100 
m3 / hafta. İlk dozaj daima iki katı olmalıdır.

Kirleticileri 
elimine eder

Çevre dostu

Kloru 
korur
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Filtrasyonu 
iyileştirir
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Variable speed pump
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İÇME SUYU KALİTESİNDE YÜZME HAVUZU !
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DA-GEN, Dryden DAISY®'i bir dezenfeksiyon aşamasıyla tamamlar. Özel havuzlarda 
düzgün bir dezenfeksiyon sağlamak için uygun boyutta bir DAISY® ile yalnızca 0,1 mg / 
litre serbest klor gereklidir. Bu şekilde dezenfekte edilen havuz suyu içme suyu 
kalitesindedir - kristal berraklığında ve klor kokusu yoktur! 

Serbest radikaller ile 
en iyi dezenfeksiyon

DA-GEN, serbest radikaller ve az miktarda klor üretmek için gelişmiş oksidasyon 
teknolojisini kullanan bir hidroliz sistemidir. Sistemi çok düşük miktarda tuzla (NaCl veya 
MgCl2) çalıştırıyoruz çünkü tuz konsantrasyonu ne kadar düşükse, o kadar fazla serbest 
radikal ve daha az klor üretiliyor. Bu yüksek derecede reaktif serbest radikaller (OH • ve 
O •) organik maddeleri tamamen okside eder ve klorun tersine herhangi bir zararlı 
dezenfeksiyon yan ürünü (DYÜ'ler) oluşturmaz. 

• Serbest klor, Redox, pH, iletkenlik.
• Filtrasyon hızı ve ters yıkama kontrolu.
• APF® ve ACO® otomatik dozlama.
• Havuz örtüsü,ısıtma,aydınlatama ve fazlası 

Özel olarak kaplanmış - yüksek amperli - mono-polar elektrotlarımız, bu kadar düşük 
iletkenlik seviyelerinde (1.0 - 1.5 mS) çalışırken serbest radikaller üretebilir. Sadece 1 gr/ 
litre tuz gereklidir! DA-GEN, klorür konsantrasyonunu V4A (316) paslanmaz çelik için 
korozyon sınırı olan 600 mg/l'nin altında tutmak için 1200 mg/l'nin altında bir TDS 
konsantrasyonu ile çalışabilir.

    İçme suyu 
kalitesi

Komple
havuz kontrolu

Yüksek verimli 
hücre

DAISY+ : DAISY® + DA-GEN
ADVANCED OXIDATION 

MÜKEMMEL DOZAJ     
MÜKEMMEL ÇÖZÜM     

MÜKEMMEL KONTROL 
DRYDENAQUA.COM

DA-GEN App ile  
havuzun kontrolu




