
ACO 
Pentru Oxidare Catalitică Activă  
 

  
 
Ce este ACO? 
 
ACO este un oxidant catalitic activ ce funcționează utilizând energia solară sau a luminii UV 
pentru a cataliza formarea radicalilor liberi ce dezinfectează apa piscinei. Radicalii operează 
exact ca și clorul îndepărtând poluanții, însă ei nu formează clor combinat.  
ACO nu se consumă în acest proces, ceea ce îl face și mai eficient. ACO protejează clorul 
împotriva fotolizei solare, făcându-l astfel să dureze de trei ori mai mult în piscinele în aer liber. 
ACO acționează ca și acidul cianuric, însă în loc să reeducă capacitatea de oxidare, ACO 
amplifică dezinfectarea apei.  
 

 



 

 

 

    O privire asupra beneficiilor dumneavoastră  
✓  Tratarea ecologică a apei  

pentru piscinele în aer liber, ACO în combinație cu lumina solară ajută la dezinfectarea apei. ACO este un 
amplificator al oxidării și un stabilizator al clorului.  

✓  O experiență sănătoasă a îmbăierii  
când de utilizează radiația UV, se reduce formarea de produși secundari toxici precum cloroformul și clorura 
cianogenă.  

✓  Eficiență ridicată  
 ACO mărește timpul de înjumătățire al clorului și peroxidului cu  peste 300 %, economisind mult substanțele chimice. 



Tratați-vă pe dumneavoastră și familia dumneavoastră cu ce e mai bun 
Cum funcționează ACO? 
ACO este format dintr-un amestec de poli-silicați și oxizi de metal. Razele ultraviolete de 
lungime de undă scurtă, cu energie intensă, sunt transformate de ACO în lungimi de undă 
lungă. Când această energie este eliberată, separă moleculele de apă producând radicali liberi 
(radicali hidroxil sau radicali de oxigen). Ei sunt chiar mai puternici decât ozonul și pot oxida 
complet poluanți precum ureea și cloraminele, înapoi în dioxid de carbon (CO2), apă (H2O) și 
azot (N2), deci fătă clor combinat sau produși secundari toxici ai dezinfectării, ci doar apă 
curată și sigură.  
Prin conversia razelor UV de undă scurtă în raze de undă mai lungă, clorul este protejat de 
fotoliză (descompunere datorată soarelui). Timpul de înjumătățire al clorului crește cu peste 
300 %. Spre deosebire de stabilizatorii tradiționali ai clorului precum acidul cianuric, ACO 
amplifică performanța clorului de a distruge bacterii și vă oferă apă mai curată și mai sigură, 
pentru piscinele private și publice. 

 
Razele UV sunt folosite pentru decloraminare (reducerea clorului combinat). Totuși razele UV 
de presiune medie vor dubla necesitatea de clor. De asemenea, o parte din clorul combinat 
este transformat în substanțe chimice precum cloroformul și clorura cianogenă, ce sunt de sute 
de ori mai toxice decât clorul combinat. Când se dozează ACO în apă înainte de razele UV, 
ajută la reducerea necesarului de clor și a produșilor secundari toxici ai dezinfectării.  
ACO este un floculant cationic, și în combinație u APF se obține o floculare în două faze, atât a 
particulelor încărcate pozitiv cât și a celor încărcate negativ din apă.  
Cum se utilizează ACO? 
 
ACO se dozează cel mai bine continuu într-un ZPM utilizând pompa noastră peristaltică după 
filtrul AFM. Rata de dozare este de 1 ml per m3 de apă circulată. ACO se poate doza și 
manual; dozarea este de 1 l per 100 m3 din volumul piscinei pe săptămână. Recomandăm ca 
prima doză să fie o cantitate dublă. Durează între șase și opt săptămâni pentru ca efectele 
ACO să fie complet vizibile.  
 
 
 
 



Circulația filtrului DAISY pentru piscinele private: 

 
1. Filtrare cu AFM 
2. Coagulare și floculare cu APF și ZPM 
3. Oxidare catalitică cu ACO și ZPM 

 
ACO Bio: 
Pentru piscine naturale – mai ales dacă au pești – am dezvoltat ACO Bio. 
 

 Cine este Dryden Aqua? 
 
  

Suntem o companie de biologie marina specializată în calitatea apei și tehnologii inovatoare și sustenabile de tratare. Combinația noastră unică de cunoștințe și înțelegerea detaliată a reacțiilor biologice și fizico-chimice ne-au permis să dezvoltăm un sortiment larg produse pentru acvarii și piscine. Am devenit astfel lideri în tratarea apei din piscine publice și private.  Misiunea noastră este: apă limpede și sănătoasă, fără miros de clor. Astăzi peste 100,000 de piscine din toată lumea utilizează sistemul nostru. www.drydenaqua.com 

 


