
AQUALINE

De Aqualine ozonsystemen zijn een nieuwe generatie waterzuiveringsinstallaties welk speciaal

voor de glastuinbouw zijn ontwikkeld. Het drainwater wordt behandeld met ozon (O3), waardoor

ongewenste stoffen worden verwĳderd en de waterkwaliteit wordt geoptimaliseerd. Uit

onderzoeken van gerenommeerde instanties en laboratoria is gebleken dat bacteriën, virussen

en schimmels sterk worden gereduceerd. Het natuurlĳke gas ozon (O3) valt na behandeling

weer terug naar zuurstof (O2). Ozon maakt optimaal hergebruik van water mogelĳk.

Agrozone kĳkt samen met u naar de beste oplossing voor uw water en teelt.

Totaaloplossing voor
behandeling van uw water!



De Aqualine werkt op basis van
ozon oxidatie. De uniek ontworpen
ozonreactor, in combinatie met de
nieuwste ozontechnologie, is de
basis voor het
zuiveringsrendement van de
Aqualine.

De Aqualine systemen kunnen op
diverse manieren worden ingezet
binnen de glastuinbouw. Het
systeem is ontworpen om met één
investering alle soorten
waterstromen binnen uw glastuin-
bouwbedrĳf te behandelen en te
verbeteren.

TOEPASSING
Het systeem is ontworpen om met één
investering alle soorten waterstromen
binnen een bedrĳf te behandelen. Het
inbrengen van ozongas is namelĳk
een bewezen en effectieve techniek
welk ingezet kan worden in de
volgende markten:
• Drainwater ontsmetten
• Regenwater ontsmetten
• Vuildrain voorbehandeling
• Na behandelen
• Zuurstof verhoging
• Reinigen water van

organische vervuiling

VOORDELEN
• Zuurstofverhoging tot 300%
• Betere wortelontwikkeling en

opname meststoffen
• Meten en regelen waterkwaliteit
• Verminder uitval gewas
• Verhoog uw teeltopbrengst
• Duurzaam, zonder chemie
• Voorkom biofilm
• Lager verbruik waterstofperoxide

GEBRUIKSVRIENDELIJK
Het gehele proces wordt gestuurd
door middel van een eigen PLC
voorziening. De Aqualine is gebruiks-
en onderhoudsvriendelĳk.
• Geïntegreerde pH correctie
• Optioneel: Automatische sensor

reiniging (pH en redox)
• Variabele zuiveringsdebieten.

MONITORING
Door online procesmonitoring heeft u
een actueel inzicht in de performance
en relevante procesparameters. Voor
het afhandelen van storingen en het
uitvoeren van service en onderhoud
beschikken wĳ over een team van
ervaren monteurs.

AGROZONE
Agrozone is de specialist in ozon-
installaties met meer dan 30 jaar
ervaring en inmiddels alweer 10 jaar
ervaring in de tuinbouw.

Wĳ zien uw proceswater als onze
zorg. Agrozone kĳkt altĳd samen met
u naar de beste oplossing voor uw
water. Indien u nog vragen heeft,
staan we u graag te woord.

Agrozone (Europe) B.V.
Daken 3H, 7371 DE Loenen

T: +31(0)88 422 82 22
E: info@agrozone.nl

Desinfectie met ozon
biedt vele voordelen!
De Aqualine is een gebruiksklaar, veilig en efficiënt
ozonsysteem dat zorgt voor de continue behandeling
van water.

www.agrozone.nl


