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Krynica – Zdrój,  
 

         
 
 
 
 
 

OFERTA …………………. 
 

 
Oferta na system wytwarzania wody wysoko ozonowanej wraz z wielostopniowymi 

kolumnami kontaktowymi i wizualizacją na dotykowym panelu kolorowym do niżej 

wymienionych celów: 

- dezynfekcji środków spożywczych – warzywa , owoce, woda, opakowania 

- dezynfekcji ciągów technologicznych i zbiorników 

- dezynfekcji powierzchni produkcyjnych. 

Wydajność ozonatora max do 1 x 300 gO3/h wraz z całym systemem rozwiązań 

technologicznych przygotowanych do takiej instalacji. W rozwiązaniach zwrócono uwagę na 

odpowiednie zabezpieczenie obsługi i niezawodność pracy instalacji. 

Instalacja będzie wykonana w stali 304, iniektor będzie wykonany z kynaru.  
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1. OPIS TECHNOLOGII Z KOLUMNAMI KONTAKTOWYMI 
 

Woda wpływać będzie przez elektrozawór EZ1 do kolumn kontaktowych. Po 

napełnieniu zbiornika utleniania kolumny kontaktowej do pewnej objętości pompa obiegowa 

P1 poprzez otwarty zawór Z3 tłoczy wodę na system wprowadzania ozonu do wody. W skład 

systemu  wchodzi ozonator pracujący w technologii nietermicznej plazmy , wytwornica tlenu 

TOPAZ  PLUS , iniektor. Po drodze do iniektora doprowadzany jest ozon. Ozon wytwarzany 

jest z tlenu produkowanego przez wytwornicę tlenu. Dawka ozonu jest regulowana 

w pełnym zakresie od 1 do 100 %.  

Następnie zaozonowana woda zostaje ponownie doprowadzona do kolumny 

kontaktowej. Po procesie wstępnego ozonowania otwiera się znowu elektrozawór EZ1  

i woda jest już na bieżąco dopuszczana do kolumny kontaktowej, przed którym mieszana jest 

z wodą ozonowaną. Z kolumn kontaktowych , po zbiorniku odgazowania pompą P2 przez 

otwarte zawory Z1 i Z2 woda rozprowadzana jest  do linii technologicznych. Po pierwszej 

kolumnie kontaktowej system na bieżąco będzie odczytywał ilość ozonu resztkowego w 

wodzie i automatycznie regulował zadaną wartość w taki sposób, aby ozon resztkowy 

oscylował w ustawionych granicach. Wydajność instalacji od 1 m3/h  do ……przy ciśnieniu 

pompy podającej wodę 4,5 Bar. Z możliwością rozbudowy do …………..m3/h. Do instalacji 

wykorzystano kolumny kontaktowe wielostopniowe przystosowane do rozbudowy.  

Powietrze z ozomem odciągane z linii produkcyjnej powinno być wdmuchiwane  do 

kolumn kontaktowych skąd będzie wydmuchiwane przez wentylator na dach, natomiast 

destruktor służący do usuwania ozonu resztkowego z powietrza po kolumnach kontaktowych 

będzie także zlokalizowany na dachu zakładu produkcyjnego.  

Wszystkie przekazane w niniejszej ofercie informacje, dane, rysunki i projekty stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).  
Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza 

interes przedsiębiorcy stanowi czyn nieuczciwej konkurencji i zagrożone jest karą  
Niniejsza oferta stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa  

(ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503), 
przetwarzanie danych bez zgody firmy WOFIL ZABRONIONE ! 
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Technologia ozonowania proponowana przez firmę WOFIL jest przyjazną środowisku 
technologią oficjalnie wspieraną przez Ministerstwo Środowiska  
i Rząd Polski jako najbardziej zaawansowany sposób oczyszczania wody bez konieczności 
stosowania sztucznych komponentów chemicznych. Jakość produktu, jego nowatorstwo i 
proekologiczność zostały bardzo wysoko ocenione przez Kapitułę składającą się z 29 
naukowców i specjalistów. Firmie WOFIL przyznany został Certyfikat GREEN EVO oraz 
paszport oficjalnej eksportowej technologii Polski. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii (AZT) to innowacyjny projekt Ministerstwa 
Środowiska przygotowany z myślą o promocji polskich technologii środowiskowych i 
wspieraniu rozwoju przedsiębiorstw w tym zakresie. Projekt ma za zadanie wesprzeć 
krajowe firmy zaangażowane w rozwój zielonych technologii. 
 

Rozwiązania technologiczne popularnie 
określane mianem zielonych technologii lub 
technologii ekologicznych sprzyjają 
oszczędności materiałów, ograniczaniu poboru 
energii i emisji zanieczyszczeń, umożliwiają 
korzystanie z odnawialnych źródeł energii, 
odzysk wartościowych produktów ubocznych 
oraz ograniczanie problemów z usuwaniem 
odpadów. Zwiększają efektywność 
ekologiczną lub innymi słowy, pozwalają 
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ZZEESSTTAAWWIIEENNIIEE  MMAATTEERRIIAAŁŁÓÓWW  

  

Dmuchawy do odciągu gazu i wydmuchu do kolumn kontaktowych. 
Jednocześnie do utrzymywania poduszki ozonowej w zbiornikach.  
Praca wentylatorów ciągła. 
 
Wydajność max Qmax =…….m3/h 
Różnica ciśnień max Pfa =….. Pa 
Moc = ….. kW 
Zasilanie 230 Volt 
2760 obr./min. 
50Hz 
IP 55 
 
 
 
 
 
 
 

  

Hydrofor produkcyjny wraz z uzbrojeniem na ssaniu i tłoczeniu SS 304 
 o wydajności nominalnej ….. m3/h max. Przy ciśnieniu 4,5 bar. Pompy 
wyposażone w uszczelnienia odporne na ozon. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Wielostopniowe Kolumny kontaktowe do szybkiego mieszania ozonu i 
uśredniania przepływów w procesie dezynfekcji o pojemności 4 m3 

 

 

Kolumna kontaktowa nr 1 
Utleniająco wznosząca 
 

Kolumny ze stali nierdzewnej AISI 304 lub 316. Wzmocnienie 
zewnętrzne dna kolumn kontaktowych wykonane na profilu 
nierdzewnym giętym na zimno i kratownicy z profila nierdzewnego 
stal AISI 304. Każda kolumna posiada zawór spustowy oraz króćce 
technologiczne. Połączenie kolumn zapewniające równomierny 
przepływ wody przez kolumny oraz do przedmuchu ozonu 
resztkowego do destruktora . 
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. Kolumny posiadają czujniki poziomu wody zapewniające dowolną ich 
wysokość napełnienia i współpracy z układami pompowymi.  
 
Średnica D = ….m 
Wysokość całkowita H = ….m 
Objętość V = …. l 
Waga M = ….. kg 

 

Kolumna kontaktowa nr 2 
Przetrzymania - odgazowująca 
Kolumny ze stali nierdzewnej AISI 304 lub 316. Wzmocnienie 
zewnętrzne dna kolumn kontaktowych wykonane na profilu 
nierdzewnym giętym na zimno i kratownicy z profila nierdzewnego 
stal AISI 304. Średnica D = …. m 
Wysokość całkowita H = …. m 
Objętość V = …. l 
Waga M = …..kg 
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System Ozonowania Plazma Block max 300 gO3/h: ozonator pracujący  
w technologii nietermicznej plazmy, woda, monitoring systemu na 
kolorowej matrycy dotykowej z płynną regulacją wydajności – do 
systemu szybkiej dezynfekcji.  
 
Moduł ozonatora posiada: 
- regulację wydajności za pomocą 
modulacji gęstością impulsów 
(PDM) 
- dedykowany mikroprocesor 
zaimplementowany w układ 
sterowania typu DAT  
- wysoką częstotliwość pracy 
oscylującą w granicach 25 kHz 
- komorę o kompaktowej 
konstrukcji profilowanego 
aluminium z duktami 
odprowadzającymi ciepło z 
ceramicznymi elektrodami 
wykorzystywanymi do wyładowań 
elektrycznych 
- dedykowane złącze umożliwiające podłączenie za pomocą 
specjalizowanego adaptera do komputera z odpowiednim 
oprogramowaniem, dzięki któremu można wykonać diagnostykę 
pracy i analizę danych na podstawie dostępnego rejestru zdarzeń, w 
tym: 

- wyświetlenie bieżących statusów pobieranych z punktów 
diagnostycznych 

- ustawienie wartości granicznych pracy ozonatora 
- trendy temperatury komory jak i modułu zasilającego 
względem czasu 
- trendy obciążenia i odchyleń napięcia szyny i napięcia 

liniowego 
- trendy zasilania jak i nastawy procentowej sterowania PDM 
- trendy wahań zasilania i częstotliwości sieci 
- szczegółowa diagnostyka elektroniki 
- możliwość zapisania nastaw ozonatora do pliku 

- własny wentylator, który zapewnia odpowiednią temperaturę pracy. 
Ozonator wyposażony w czujnik pracy zapewniający ciągły monitoring 
urządzenia na kolorowej matrycy dotykowej z płynną regulacją 
wydajności. Ozon z ozonatora do systemu wprowadzania ozonu do 
wody powinien być doprowadzony wężem teflonowym odpornym na 
ozon. Wszystkie kształtki niezbędne do 
tego podłączenia wykonane ze stali 
nierdzewnej AISI 304 lub 316. 
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System wprowadzania i mieszania ozonu z woda wraz z separatorem, 
pompą i uzbrojeniem oraz systemem dopuszczania wody do zbiornika 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Wytwornice tlenu. Topaz  
 
Przepływ tlenu 1,8 m3/h (70% na rotametrze) 
max  2.0 m3/h dla trzech urządzeń 
Standardowe ciśnienie tlenu: 20 psig (1,4 bar) 
Ciśnienie pracy 0,7 bar 
Przepływ tlenu przy ciśnieniu roboczym 0.60 
m3/h (80% na rotametrze) 
Czystość tlenu 93% ± 3% przy określonej 
produkcji tlenu 
Punkt rosy -73°C 
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Automatyka, wizualizacja, falowniki, instalacje elektryczne, szafa 
sterownicza, Wykonanie automatyki, instalacji sterowniczych 
i elektrycznych. Korytka siatkowe nierdzewne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

DESTRUKTOR OZONU DO3 – 200/100 
 
PRZEZNACZENIE  
Urządzenie do destrukcji ozonu z powietrza technologicznego na 
bazie masy katalitycznej. 
Przyłącz do destruktora oraz połączenie z wentylatorem poprzez 
elastyczny wąż santoprenowy SL, w celu wyeliminowania drgań. 
Obudowa zewnętrzna z blachy nierdzewnej 304 rozłączana klamrą do 
prac serwisowych. Obudowa ocieplona. 

 
 
PARAMETRY EKSPLOATACYJNE 
Przepływ nominalny  : 350 [m3/h] 
Przepływ max   : 690 [m3/h] 
Moc silnika   : 0,55 [kW] 
Napięcie   : 400 [V] 
Natężenie znam.  : 1,35 [A] 
Temperatura medium max : 80 [ºC] 
Przepuszczalność ozonu* : < 0.1 [ppm] 
     
(* po 24 godz. przy szybkości przestrzennej gazu 5.000 h, prędkości 
liniowej 0,577 [m/s] , 100% wilgotności, 750 ppm O3, 37°C) 
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Urządzenie do pomiaru zawartości ozonu resztkowego w wodzie wraz 
z szafką sterującą i oprogramowaniem do utrzymania stałej wartości 
wody ozonowanej KRYPTON K O3 z elektrodą samoczyszczącą do 
płynnej regulacji wydajności systemu ozonowania z korekcja 
zwrotną.  
 
 
 
 
 

 

 

K100 do pomiaru ozonu resztkowego w powietrzu 
 
- Automatyczny test czujnika, możliwy do ustawienia cykl testu 
- 3 potencjalnie wolne styki dla wartości granicznej 1, wartości 
granicznej 2 i zbiorczego komunikatu zakłóceń 
- Podświetlany dwuwierszowy wyświetlacz LC 
- Wskazanie stanu przekaźników i komunikatów błędu  
Pobór mocy: 10 VA 
 

 

 

Przewał wodny z pułapką  gazową i systemem dopuszczania wody. 
Dla bezpieczeństwa produkcji z ozonem 
 
 
 
 
 

  

Dostawa urządzenia na plac budowy, uruchomienie, szkolenie, dojazd, 
zakwaterowanie pracowników. 
 

 
W cenie  

Koszt wykonania instalacji - cena netto                      …………….. PLN     
Wszystkie ceny są cenami netto w PLN. Do cen zostanie doliczony podatek VAT 23%. 

 
GWARANCJA : 

Na cały system przygotowania wody udzielamy 3 -letniej gwarancji technologicznej.  

Przy podłączeniu do sieci internetowej 

Warunki płatności:  

Termin ważności oferty :  

Termin wykonania:    
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Przejście do poprzedniej strony 

 

W tym miejscu należy wpisać zawartość 
ozonu jaką chcemy mieć w wodzie. 

Odczyt bieżącej zawartości ozonu w wodzie. 

W tym miejscu można włączyć lub wyłączyć 
automatyczną regulację zawartości ozonu w 
wodzie 

W tym miejscu należy wpisać tolerancję.  

 

W tym miejscu należy wpisać wartość której 
osiągnięcie wyzwoli ostrzeżenie o niskiej 
zawartości ozonu w wodzie.  

 

Ustaw na „off” jeżeli chcesz wyłączyć 
sygnalizację prealarmu i alarmu, ustaw na 
„on” jeżeli chcesz włączyć sygnalizację. 

Wydajność generatorów ozonu zmniejszy się 
lub zwiększy o wartość wpisaną w tym 
miejscu. Zmiana wydajności generatorów 
ozonu nastąpi gdy wartość zmierzona nie 
będzie się mieścić w tolerancji. 

W tym miejscu należy wpisać wartość której 
osiągnięcie wyzwoli alarm o niskiej 
zawartości ozonu w wodzie.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Z poważaniem 
 
mgr inż. Robert Muszański 


