DAISY

Sistemul Integrat Dryden
Aqua pentru apă
cristalină și sănătoasă
în piscină.

Tehnologie inovațională
în armonie cu natura.

Circulația filtrului pentru piscinele publice
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AFM®

Grounding

APF

Pompă cu viteză variaboilă

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

ACO

Despre Dryden Aqua

Metoda noastră:

Cine este Dryden Aqua?

Prevenim creșterea bacteriilor în loc
de a le ucide

Suntem biologi marini specializați în tratarea apei din
piscine. Misiunea noastră este de a elimina produșii
secundari toxici ai clorului și a oferi cea mai bună
calitate a aerului și apei de pe piață. Am lucrat peste
30 de ani cu sisteme clorinate pentru delfini și alte
mamifere marine înainte de a introduce cu succes
tehnologia noastră în industria piscinelor. Acum
există peste 100.000 de piscine în toată lumea ce
utilizează produsele noastre.

Dr Dryden este un
biolog marin cu o
combinație unică de
cunoștințe de
biologie, chimie și
tehnologie.
El este producătorul
mediului de filtrare
activat bio-rezistent
AFM®.

Ce înseamnă Dryden Aqua?

Reprezentăm cea mai bună purificare a apei, cu un
consum minim de clor și fără miros de clor sau alți
produși secundari nocivi ai dezinfectării. Cu sistemul
integrat de tratare a apei de la Dryden Aqua
reducem costul tratării apei și combinăm
experiența sănătoasă a înotului cu sustenabilitatea
mediului ambient și cu beneficii economice.
Piscină de 3 m, t u rbi dit at e zero, rază de vizibilitate de 25 m.

Tratarea apei piscinelor ar trebui să prevină
transmiterea patogenilor între înotători și să
minimizeze produșii secundari nocivi ai dezinfectării.
Metodele tradiționale de tratare a apei încearcă să
împiedice transmiterea patogenilor utilizând
dezinfectanți chimici tot mai puternici, iradierea cu
raze UV și ozonul. Însă transmiterea patogenilor este o
problemă biologică, deci are nevoie de o soluție biologică.

Metoda sistemului integrat de tratare a apei Dryden
Aqua realizează acest lucru: in loc de a utiliza
dezinfectanți tot mai puternici și echipament
scump, am creat un proces de tratare a apei
piscinelor ce modifică apa, făcând
supraviețuirea și reproducerea bacteriilor și a
paraziților dificilă. Putem realiza acest lucru
fiindcă suntem biologi. Știm de ce au nevoie
bacteriile pentru a crește și îl putem elimina. Aceasta
este o metodă mult mai bună decât a încerca să le
ucidem cu substanțe chimice odată ce bacteriile s-au
stabilit în circuitul piscinei. De aceea obținem o
calitate a apei piscinelor aproape fără bacterii și
paraziți.
Metoda noastră se bazează pe 3 elemente critice:
1. Drept consecință a bio-rezistenței AFM®
bacteriile nu au substrat pe care pot crește și
înmulți.
2. Îndepărt ăm nutrienții bacteriilor prin
coagulare avansată, f loculare și
filtrare.
3. DAISY: Sistemul nostru Integrat Dryden Aqua
filtrează aproape tot din apă și reduce necesarul
de clor la cel mai scăzut nivel posibil. Cu cât e
mai scăzută necesitatea de oxidare cu clor, cu
atât scade concentrația de produși secundari ai
dezinfectării cu clor din apă și din aerul de la
suprafața apei.
Sistemul nostru DAISY oferă apă cristalină și
sănătoasă fără produși secundari toxici ai dezinfectării,
cel mai scăzut nivel de consum de clor și cost scăzut de
mentenanță.

2

DRYDEN AQUA

DRYDEN AQUA

3

Dryden Aqua: vrem să facem lumea
puțin mai bună

Misiunea Dryden Aqua este să facă lumea
puțin mai bună și începem făcând piscinele
mai sigure și mai sustenabile pentru
mediul ambient.
Ne-am luat angajamentul să luptăm împotriva
poluării și să protejăm mediul de schimbările
climatice. Suntem convinși că am găsit
mecanismul principal al încălzirii globale. Pe
scurt, ipoteza noastră este următoarea:

Creșterea concentrației de CO2 din
atmosferă nu este în relație directă cu
creșterea CO2 din emisiile antropogene.
Studiile științifice cuantifică faptul că arderea
combustibililor fosili reprezintă doar între 1 %
și un maxim de 5 % din întreaga cantitate
de emisii de CO2 din atmosferă. Aceasta
este cantitate mult mai scăzută decât se
apreciază. Societatea Regala Britanică
recunoaște faptul că creșterea algelor
acvatice ar fi trebuit se intensifice pentru a
compensa creșterea emisiilor de CO2. În
loc de asta a avut loc exact opusul: productivitatea
fitoplanctonului marin din ocean a scăzut.

Creșterea concentrației de CO2 din atmosferă
și acidificarea oceanelor nu sunt cauzate
de emisiile antropogene CO2 ci de o scădere
a capacității ecosistemului de a metaboliza CO2
din atmosferă.
Fitoplanctonul marin transformă dioxidul de
carbon în oxigen prin fotosinteză. El este
responsabil de 90% din fixarea de CO2 și
producerea de oxigen a întregii planete. Însă
de la începutul revoluției chimice din jurul
anului 1950, fixarea dioxidului de carbon și
productivitatea marină au scăzut cu 40 % ceea
ce reprezintă ,motivul principal al creșterii
cantității de dioxid de carbon atmosferic.
Toxinele bioactive cum ar fi PCB și PDBE ignifuge
din apele menajere municipale și industriale se
multiplică în toate oceanele lumii li sunt în
concentrații care suprimă activitatea fotosintetică
chiar și în oceanele sudice. Scăderea
productivității reduce fixarea CO2, ceea ce
rezultă în concentrații mai mari de acid carbonic ce
cauzează acidificarea oceanelor și creșterea
concentrației de CO2 atmosferic. Impactul poluării
acvatice și a acidificării oceanelor este mult mai
dramatic decât se apreciază. Știm din experiența ca
biologi marini că la un pH de 7.9 ecosistemul marin
se va prăbuși.
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Deja începem să observăm schimbări majore ale
mediului marin, unde crește numărul de meduze și
calamar și scad populațiile de pești. La un pH de
7,9 ouăle de carbonat nu se pot forma. Având în
vedere că majoritatea animalelor marine și multe
plante au cochilii de carbonat, suntem martorii
unui colaps complet al ecosistemului marin și la
posibilitatea ca ecosistemul terestru să-i urmeze.
Pe scurt avem o situație ce ar putea fi mai
gravă decât schimbările climatice, și se
întâmplă acum. PH-ul oceanic a scăzut
deja de la 8,3 la 8,09.

Dacă acționăm acum prevenind descărcarea
bioactivă de poluanți acvatici din apele menajere
municipale și din efluentul industrial, avem o
șansă să inversăm procesul. Avem nevoie ca
industria să nu mai utilizeze astfel de substanțe
chimice toxice și trebuie să tratăm toate apele
menajere. Nu doar în țara noastră ci în toate
țările, deoarece suntem conectați cu toții la
același ocean, aceeași atmosferă si planetă.
Avem la dispoziție doar 25 de ani pentru a
inversa procesul.

Planctonul din nordul Europei, filmat de satelitul Envisat. În
secolul trecut conținutul de fitoplancton din oceane a scăzut în
aproape toate regiunile lumii. (Foto: picture alliance/dpa)

Tratarea apei piscinelor: date fizice, chimice și biologice
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Biologice: biologia filtrelor cu nisip

Filtrele cu nisip sunt filtre mecanice și biologice. Un
m3 de nisip are o suprafață de acoperire de 3.000
m2. Bacteriile planctonice individuale ce plutesc în
apă sunt oxidate cu cantități mici de clor în mai
puțin de 30 de secunde. Totuși vom găsi încă
bacterii ce cresc în orice piscină. Cum este posibil?
Când bacteriile colonizează o suprafață în contact
cu apa, imediat produc un strat alginat ce le
protejează de clor.
Orice grăunte de nisip dintr-un filtru va fi colonizat
de bacterii heterotrofe (bacterii ce se hrănesc cu
materie organică) după câteva zile. Acest strat
bacterian se numește biofilm. Pe gresie biofilmul se
identifică drept o suprafață alunecoasă, adesea
incorect identificată ca grăsime corporală.
Bacteriile heterotrofe cresc cu o viteză incredibilă. În
condiții favorabile îți dublează biomasa la fiecare
15/30 de minute. Sunt primele ce colonizează un
filtru cu nisip și orice suprafață udă d in c irc u it ul

După aproximativ 6-12 luni bacteriile autotrofe
colonizează și ele biofilmul. Aceste bacterii cresc
mult mai lent decât cele heterotrofe (se dublează
la aproximativ 10 zile).

Bacteriile secretă un
mucus pentru a se
proteja împotriva
oxidării cu clor.

Cum supraviețuiesc bacteriile într-o piscină?
Clorul la 50 ppm nu
poate penetra biofilmul.
Este suficient de stabil
pentru a proteja bacteriile

Nisipul este un bun mediu de filtrare iar filtrele cu
nisip pot oferi o performanță foarte bună când sunt
operate corespunzător într-un filtru de bună calitate
precum unul produs în concordanță cu standardul
german DIN.
Performanța unui filtru cu nisip sau AFM® este o
funcție a vitezei de filtrare. Cu cât apa trece mai
încet prin filtru, cu atât crește performanța. Totuși
relația nu este liniară:
Ex. dacă viteza de filtrare se reduce de la 30 m/h
la 15 m/h performanta f iltrării crește cu un
factor de 4. Din acest motiv recomandăm o
viteză de filtrare de 15 - 22 m/h.
Conform standardului german DIN viteza maximă
de filtrare este de 30 m/h. Recomandăm viteze mai
mici de filtrare în special în instalațiile noi. Dacă nu este
posibilă reproiectarea sistemului, un invertor de
frecvență ar trebui utilizat pentru a încetini pompele
noaptea cu 50 % de la 30 m/h la 15 m/h. Asta va
îmbunătăți performanța și va economisi bani;
recuperarea capitalului are loc în mai puțin de 12 luni

piscinei. Bacteriile heterotrofe dezvoltă un biofilm ce
este apoi colonizat de o serie variată de alte specii de
bacterii, virusuri și protozoare. Creșterea biofilmuluinu
este afectată de concentrația de clor ci de
disponibilitatea nutrienților. Dacă nu exista nutrienți
bacteriile nu se pot înmulți.

Bacteriile se lipesc și
cresc pe orice suprafață
surfaces

Fizice: viteza de filtrare – cu cât e
mai scăzută cu atât mai bine

Bacteriile se atașează de suprafețe *pereți, podele,
sistemul de țevi și mai ales de mediile de fitrare).)

Ele produc materie organică ce la rândul ei servește
ca sursă de hrană pentru bacteriile heterotrofe. Drept
consecință biofilmul se dezvoltă și mai repede și
devine mai stabil. Alginatul acționează ca un lipici și
unește grăunțele de nisip ducând la formarea de
canale și cocoloașe în patul filtrului. Funcționarea
filtrului este considerabil redusă, ceea ce sporește
cererea de clor și formarea de produși secundari ai
dezinfectării. Cererea de clor a nisipului va fi acum în
exces față de cererea de clor atribuită înotătorilor. Chiar
dacă nu sunt înotători, tot va exista o cerere de clor și
produși secundari ai dezinfecției se vor forma.

Filtru cu nisip

Zone anoxe în
patul filtrului
Canale în patul
filtrului
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Chimice-biologice: formarea
cloraminei

• Volatilitate: Cei mai periculoși produși secundari
ai dezinfectării sunt cei volatili deoarece scapă
din apă sub formă de gaz. Mirosul de clor din
piscine nu este clor ci un gaz volatil numit
tricloramină (NCl3). Acest gaz provoacă iritații ale
pielii și ochilor și este cel mai periculos pentru
plămâni. Plămânul uman este foarte eficient în
schimbul de gaze, având o suprafață de contact de
peste 70 m2. Tricloramina cauzează iritație și
îndepărtează mucoasa protectoare din jurul
plămânilor. Tricloramina va cauza iritații ale pielii,
ochilor și plămânilor însă nu intră în fluxul sanguin.
Alți produși secundari ai clorului și ai luminii UV de
undă scurtă trec prin piele și prin țesutul pulmonar și
ajung în fluxul sanguin. Aceste substanțe chimice
includ cloroformul (CHCl3) și clorul cianogen
(ClCN). Ambele sunt mult mai toxice decât
tricloramina. De aceea ne opunem utilizării iradierii
UV de presiune medie pentru reducerea clorului
combinat din piscinele publice și private. Se știe că
razele UV transformă clorul organic în cloroform și
cianură. Pentru instalațiile existente recomandăm
utilizarea ACO (vezi pagina 11).
• Mono-, di- și tricloramina: când amoniacul și
clorul se amestecă în apă se formează
cloramine anorganice prin printr-o reacție
de oxidare și înlocuire a clorului. Prima fază
este formarea mono-cloraminei, apoi dicloraminei
urmată de tricloramină, mai ales în condiții acide.
Tricloramina este foarte volatilă.
Reacții de oxidare și înlocuire a clorului:

+

➔

Hipocloros + amoniu

=

+

monocloramină + apă

Formarea de mono-, di- și tricloramină

(1) HOCl + NH3  NH2Cl + H2O monocloramină
(2) HOCl + NH2Cl  NHCl2 + H2O dicloramină
(3) HOCl + NHCl2  NH3 + H2O
tricloramină

Relații biochimice

pH

Cloramine formate
1 monocloramină
2 dicloramină
3 tricloramină



Raza idealăl
a pH-ului

• Amoniul și clorul formează
cloramine anorganice (mono- > di> tricloramina). Transformă la pH
scăzut monocloramina în di- și
tricloramină.

• Trichoramina este responsabilă
pentru mirosul caracteristic de clor.
Ea cauzează iritație a ochilor și pot
provoca daune mucoasei
protectoare pulmonare.
• formarea tricloraminei are
loc în special la valori ale
pH-ului sub 5.5.

• Conversie biologică: oamenii excretă azot prin
transpirație și urină. Aproximativ 10 % din urină
este amoniu însă majoritatea este azot (aproximativ
85 %) sub formă de uree. Ureea reacționează cu clorul
formând cloramina organica clorouree. Aceasta este o
substanță inofensivă deoarece este o moleculă
stabilă, non-volatilă

Bacteriile ce se dezvoltă pe nisip transformă ureea
în amoniu; amoniul apoi reacționează cu clorul
formând cloramine anorganice. AFM® nu permite
dezvoltarea bacteriilor, iar fără bacterii ureea nu se
poate transforma în amoniu, și nu se formează clor
anorganic combinat. De exemplu filtrele cu nisip
funcționează bine câteva săptămâni însă odată ce
se formează biofilmul, ele încep să producă clor
combinat. Acest lucru se poate evita utilizând AFM®.

Fără biofilm = fără bacterii = mult mai puțină
cloramină anorganică
(NH2) 2CO + H2O  CO2 + 2NH3

• Fără mediu acid: chiar și fără activitate
bacteriologică, transpirația și urina sunt
responsabile de formarea unor cloramine
anorganice într-un sistem AFM® deoarece urina
este 10 % amoniu.
Monocloramina se va forma mereu însă nu este toxică
nici volatilă. În timp monocloramina formează
dicloramină apoi nociva tricloramină. Însă reacția este
dependentă de timp și de concentrația de
monocloramină și pH-ul din apă. Factorul cheie în
formarea tricloraminei este un pH scăzut: cu cât sunt mai
acide condițiile cu atât crește concentrația de tricloramină.
Piscinele sunt menținute mereu la un pH aproape
de 7.0. deci cum se poate forma un pH scăzut?
Explicația este pH-ul scăzut al biofilmului
deoarece bacteriile produc acizi. Cea mai mare
suprafață din piscină este nisipul din filtru. Fiecare
m3 de nisip are o suprafață se contact de 3.000 m2
unde poate crește biofilmul și aici este unde
monocloramina se transformă în nociva
tricloramină.

Noile filtre cu nisip funcționează bine câteva săptămâni
până la formarea biofilmului acid, apoi încep să producă
tricloramină.
AFM® împiedică creșterea biofimului deci nu va exista o
suprafață acidă, tricloraminele nu se formează iar
piscinele AFM® nu miros a tricloramină. Piscinele
Dryden Aqua AFM® sunt deci mult mai curate și mai
sigure în special pentru plămânii sensibili ai copiilor.
Fără biofilm = fără mediu acid = fără
triclor am ină = fără m iros de clor

• mediu principal din
piscină unde avem
condiții acide: biofilmul

DRYDEN AQUA

5

DAISY
Sistemul Integrat Dryden Aqua pentru
apă cristalină și sănătoasă în piscine
Dryden Aqua au dezvoltat un sistem integrat de
tratare a apei piscinelor în care toate componentele
lucrează împreună oferind un sistem în care
performanța este mult superioară sumei părților. Ca
și companie de biologie marină lucrând în industria
piscinelor, avem cunoștințe unice atât de chimia cât
și de biologia apei. Această combinație de
cunoștințe ne-a permis să proiectăm un sistem
complet integrat ce oferă cea mai bună calitate
posibilă a apei cu cel mai mic conținut bacterian.
Rezultatul este o apă foarte curată, deci se necesită
mai puțin clor pentru a o menține sigură. Cu cât se
utilizează mai puțin clor, cu atât există o cantitate mai
mică de produși secundari ai dezinfectării cu clor.

DAISY constă în trei pași integrați:

Pasul 1:
Filtrare cu AFM®

Ce este AFM ?
®

AFM® înseamnă Mediu Activat de Filtrare, un
mediu de filtrare revoluționar format din sticlă
curată verde, dezvoltat și produs de Dryden Aqua.
AFM® depășește performanța cuarțului și nisipului de
sticlă filtrând cu cel puțin 30 % mai multa materie
organică. AFM® este bio-rezistent și auto-sterilizator
ceea ce înseamnă că biofilmul nu se formează în
patul filtrului. Această caracteristică importantă
face sistemul piscinei mai sănătos, mai ecologic și
mai economic.
AFM® a fost utilizat cu succes în peste 100.000 de
piscine publice și private în toată lumea. AFM® este
produs conform standardelor ISO 9001-2008 și este
un material de filtrare certificat de standardele
europene pentru apa potabilă. AFM® este marcă
înregistrată și produs exclusiv al Dryden Aqua.

AFM® depășește cu mult performanța
nisipului de cuarț și sticlă

1. Apă cristalină: AFM® filtrează mult mai fin decât
nisipul de cuarț sau sticlă. La o viteză de filtrare
de 20 m/h, se obține o filtrare nominală de 5
microni fără floculare – AFM® filtrează cu cel puțin
30 % mai multe substanțe organice decât nisipul
proaspăt de cuarț sau sticlă. Cu coagulare și
floculare optimizate cu AFM și ZPM, se poate
obține o filtrare nominală de mai puțin de 0,1
microni.
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2. consum mai mic de clor înseamnă mai puțini
produși secundari ai reacției cu clor: clorul este
un dezinfectant excelent. Însă în reacție cu
substanțele organice și anorganice produce și
substanțe nedorite, nocive precum tricloramina
și THM. Cu cât se consumă mai mult clor cu atât
mai mulți produși secundari se obțin. Cu AFM®
putem îndepărta mult mai multe substanțe decât
cu nisipul sau nisipul de sticlă. Acest lucru aplică
în special împreună cu coagularea și flocularea.
Tot ce poate fi filtrat și îndepărtat în procesul de
spălare în contracurent nu necesită a fi oxidat.
Cu cât e mai bună filtrarea, cu atât scade
consumul de clor și producția de substanțe
secundare ale dezinfectării.
3. Biorezistent – nu e loc pentru bacterii, virusuri ți alți
patogeni: nisipul e un bun filtru mecanic însă este și
un teren ideal de înmulțire a bacteriilor. În doar
câteva zile , fiecare grăunte de nisip e colonizat de
bacterii. Ele formează imediat un mucus pentru a
se proteja de dezinfectant. In acest așa numit
„biofilm” trăiesc comunități întregi de bacterii și alți
patogeni – inclusiv Legionella.

4. Fără tricloramină – fără miros de clor. Biofilmul
transformă ureea în amoniu și oferă condițiile acide
necesare formării clorului toxic combinat sub formă de
tricloramină. După aproximativ 6 luni bacteriile autotrofe
apar în biofilm. Ele produc materie organică din
carbonați(CO3). Producția de materie organică a
filtrelor cu nisip poate fi mai mare decât cantitatea
eliberată de înotători. AFM® nu tolerează
biofilmul; concentrația de materie organică și
cererea de clor vor fi cu cel puțin 30 % mai mici,
iar fără biofilmul acid, clorul anorganic combinat va fi
cu 90% mai puțin. Deci cu AFM® ca parte a sistemului
DAISY nu va exista miros de clor, nici ochi iritați,
doar calitate perfectă a apei și aerului.
5. Funcționarea filtrului rămâne bună cu AFM®
timp de mulți ani: toate filtrele cu nisip
vor acumula materie organică; acest
lucru întotdeauna duce la bio-coagulare
a grăunțelor de nisip și la formarea de
canale. Când apar canalele în nisip, apa
nefiltrată va ajunge în piscină. AFM® nu
acumulează materie organică și nu formează
canale, deci ajungerea apei nefiltrate la
înotători e imposibilă. Astfel calitatea apei e
mult mai bună. Datorită contaminării filtrului,
performanța filtrelor cu nisip scade dramatic
după 6-12 luni în ciuda contracurentului
frecvent. Performanța AFM® rămâne ridicată
timp de mulți ani.

Ce face AFM® atât de eficient?

1. Sticlă verde curată: Pentru AFM® folosim doar
bănci de sticlă verde și sticlă surplus din sticlării
ca materie primă pentru a asigura puritatea și
trasabilitatea. AFM® este produs din sticlă verde
pură deoarece numai sticla verde are proprietățile
fizice și chimice necesare pentru AFM®.
2. Proprietăți hidraulice ideale: materia primă este
curățată, spălată, sterilizată și apoi redusă la
o mărime, formă și distribuție precise a
particulelor. Forma corectă este de
importanță vitală pentru caracteristicile
hidraulice deosebite ale AFM®. Mărgelele sau
perlele de sticlă, precum și plăcile nu sunt adecvate
deoarece solidele pot trece printre ele. Mediul de
filtrare trebuie să fie conectat pentru a forma o
barieră.
Sticla plană sau sticla transparentă a plăcilor nu
este adecvată deoarece plăcile se suprapun
cauzând un efect de lupă în filtru ce promovează
formarea de canale pe marginea patului filtrului.
Din motive de siguranță nu se permite prezența
așchiilor de sticlă în materialul filtrului. Procesul
nostru de manufacturare certificat de ISO20012008, împreună cu controlul de calitate a fiecărui
set produs în laboratorul nostru asigură acest lucru..
3. Activare: procesul de activare al AFM®
creează ă structură mezo-poroasă cu o
suprafață catalitică imensă. Sticla tipică pisată
sau nisipul au o suprafață de contact de 3.000
m2 per m3 de mediu însă AFM® are o suprafață
de peste 1.000.000 m2 per m3 care este de
peste 300 de ori mai mare pentru reacții de
adsorbție și catalitice. Grupurile hidroxil de pe
suprafață dau AFM® o sarcină puternic
negativă cunoscută drept potențial zeta, ce
atrage metalele grele și moleculele organice.
În prezența oxigenului sau agenților de
oxidare, suprafața catalitică generează radicali
liberi ce oxidează poluanții și dezinfectează
suprafața AFM®.
Comparație cuarț, nisip de sticlă și AFM®

1‘000‘000

400‘000
200‘000
100‘000
0 m2

Nisip de sticlă
3.000 m2

Quarț
3.000 m2

600‘000

AFM®
1‘000‘000 m2

800‘000

Comparație m2 per tonă

AFM® are o suprafață
de aproximativ 300 de
ori mai mare decât
nisipul de cuarț si de
sticlă.

Concluzie:

Chimia sticlei, forma particulelor și în special
procesul de activare dau AFM® aceste proprietăți
importante pentru a învinge nisipul și nisipul de
sticlă la performanță și durată de viață. Suprafața
extinsă are o sarcină puternic negativă pentru a
absorbi organicele și particulele mici. Suprafața
are și catalizatori de oxizi de metal care produc
radicali liberi și astfel un potențial redox ridicat.
Prin urmare AFM® este auto-dezinfectant. AFM®
previne stabilirea bacteriilor, fiind astfel un
material de filtrare unic, bio-rezistent.

O vrobă despre nisipul de sticlă

AFM® s-a maturizat pe o perioadă de 30 de ani de
cercetare și s-a dezvoltat într-un produs extrem de
complex și sigur, certificat conform regulamentelor
europene pentru apa potabilă și testat conform
verificărilor tehnologice ambientale , și validat pentru
a depăși în performanță nisipul sau sticla pisată cu
până la 30%. AFM® este produs într-una din
fabricile de procesare a sticlei cele mai sofisticate
și computerizate din lume.

Ca toate ideile și produsele grozave, unii vor
încerca să le imite. Din nefericire aici apare un
risc serios asupra sănătății și siguranței umane.
AFM® este un produs extrem de bine realizat,
sigur de utilizat, însă majoritatea produselor din
sticlă pisată de pe piață sunt doar sticlă uzată din
deșeuri. Adesea sticla miroase a materie organică
în descompunere, și poate conține contaminanți
precum și un procent ridicat de așchii de sticlă ce
pot trece prin lateralele și duza oricărui filtru
utilizat în piscine.

…și mărgelele de sticlă

Mărgelele de sticlă sunt promovate ca un mediu bun
de filtrare pentru piscine. Ele sunt cu siguranță foarte
curate și sigur de utilizat. Totuși o sferă are cea mai
mică suprafață de contact posibilă și cel mai mare
spațiu dintre particule decât orice altă formă. În plus,
pe măsură ce se acumulează solidele pe pat, diferența
de presiune le poate împinge prin pat. De exemplu
este foarte ușor să îți treci mâna printr-un pat din
mărgele de sticlă, însă un pat de AFM® sau de nisip
este penetrabil doar cu câțiva milimetri.
Dryden Aqua utilizează mărgele de sticlă pentru
filtrarea apei de 20 de ani. Ele sunt un bun mediu de
filtrare pentru apa foarte contaminată deoarece sunt
ușor de spălat în contracurent și curățat, însă această
proprietate le face un mediu de filtrare slab pentru
aplicații de apă curată precum piscinele.
DRYDEN AQUA
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Criterii de operare AFM®:
Viteza recomandată de filtrare:
15 - 30 m/h

AFM operează cu o varietate largă de debite de
apă însă ca orice mediu de filtrare, performanța
crește odată cu reducerea ratei debitului. Pentru
filtrarea apei din piscine, fluxul trebuie să fie între 15
- 30 m/h. totuși recomandăm un debit mai mic de
22 m/h pentru rezultate optime. AFM® este un
mediu de filtrare mecanică și va îndepărta particule
până la 5 microni la un debit de 20 m/h. în afară
de a acționa ca un mediu de filtrare
mecanică, AFM® adsoarbe particule micronice și
sub-micronice precum și metale grele și organice
dizolvate, chiar și la debite scăzute. La debite
ridicate de 50 m/h AFM® acționează mai bine decât
nisipul deoarece filtrele devin biofiltre după 6 luni,
reducând performanța de filtrare.
®

Sarcină puternic
negativă la suprafață
Zonă alunecoasă

Stratul recomandat de AFM®?

Nisipul de cuarț are o densitate a patului de 1.450 kg/m3
– AFM® are o densitate a patului de 1.250 kg/m3. Asta
înseamnă că e nevoie de cu 15% mai puțin AFM®
per greutate în comparație cu nisipul. De exemplu dacă
filtrul d-voastră necesită 150 kg de nisip, va necesita doar
125 kg de AFM®.
AFM® este oferit în 3 mărimi diferite ale grăunțelor și
trebuie utilizat în filtrele piscinelor după cum urmează:
AFM® grad 1 = 0.50 la
1.0 mm în patul superior
al filtrului (70 %)
AFM® grad 2
= 1.0 până la 2.0 mm suport
deasupra gradului 3 (15 %)

AFM® grad 3 = 2.0 până la
4.0 mm mărimea particulelor,
la baza filtrului (15 %)

Grad 1 = 70 %

Grad 2 = 15 %
Grad 3 = 15 %

Strat subțire de apă

Potențial Zeta negativ

Contracurentul:

Organice bipolare

Ce întră în filtru trebuie să iasă în timpul
contracurentului, deoarece orice materie organică rămasă
în filtru acționează ca sursă de hrană și substrat pentru
creșterea bacteriilor. Toate filtrele cu nisip și sticlă
pisată formează biofilm. Biofilmul este un gel alginat
gros de 50 microni ce protejează bacteriile de clor,
permițându-le să se înmulțească. Alginatul formează
un strat lipicios dificultând îndepărtarea tuturor
solidelor fine filtrate din apă. Din acest motiv nisipul
necesită debite ridicate de 60 m/h (din standardul
german DIN) pentru un contracurent eficient. Totuși
bacteriile și biofilmul vor continua să se dezvolte,
deci nici aceste debite ridicate nu curăță complet
nisipul în timpul contracurentului.

Dacă filtrul este mai mic 1.000 mm în diametru se vor
folosi doar gradul 1 și 2 (70 % grad 1 și 30 % grad 2).
Dacă filtrul are o placă de doză atunci indiferent de
diametrul filtrului, se necesită doar 2 grade
(85 % grad 1 și 15 % grad 2).
AFM® este oferit în saci de 25 kg (55 lbs) sau saci
mari de 1.000 kg (2200 lbs)

Curba de contracurent pentru AFM® și nisip:
70

Turbidity (NTU) of the backwash water

Floc încărcat pozitiv

60

50

Profilul contracurentului pentru AFM® și nisip

Week 1

Nisip
AFM®
Nisip
AFM®

Când AFM este comparat cu nisipul și sticla pisată
40
Week 2
Se îndepărtează cu până la 30 % mai multe solide dintr-un
filtru ® AFM operând în aceeași apă în condiții identice.
30
Aceasta înseamnă că se necesită mai puțin
clor, că se reduc produșii secundari ai
20
clorului și și se obține o calitate a apei și aerului
mult mai bună pentru înotători și personalul de la
10
piscine.
Criteriile operaționale recomandate pentru un
filtru AFM®sunt următoarele:
30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 360 420
Timpul contracurentului [s]
• purgarea aerului: 60 m/h (opțional n e esențial pt. AFM®)
• contracurent /apă): 40 - 50 m/h la temperatură între
Curba contracurentului compară contracurentul unui
25 și 32 ˚C de apă proaspătă. Cu expansiunea patului
filtru de nisip cu a unuia cu AFM® . Cu filtrul AFM® se
de 15 % din patul filtrului se obține un proces bun
spală cu 30% mai multe particule.
de spălare în contracurent.
®
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Pasul 2:

• Flocularea produce suspendarea coloidală a
particulelor mici (celule ale pielii, bacterii și
paraziți) și gruparea lor pentru a forma particule
Coagulare și floculare optime cu
mari numite floc ce pot fi îndepărtate ușor de către
APF și ZPM
AFM®. APF încarcă pozitiv particulele ce sunt apoi
atrase spre suprafața încărcată negativ a AFM®.
AFM® îndepărtează majoritatea particulelor până la 5
Flocularea durează câteva minute iar particulele
microni și multe particule micronice și sub-micronice
sunt foarte fragile, de aceea apa nu trebuie agitată
precum și compuși organici dizolvați. Când se combină
agresiv. Utilizați filtre conforme cu standardele DIN
®
AFM cu un mixer static cavitațional ZPM utilizând APF
deoarece ele creează mai mult spațiu deasupra
(Polifloc complet), performanța crește substanțial.
patului filtrului și astfel oferă mai mult timp
Sistemul combinat oferă filtrare nominală până la 0,1
microni, adică o filtrare de 50 de ori mai bună. În plus, dezvoltării reacțiilor de floculare.
îndepărtează majoritatea materiei organice dizolvate
și reduce cererea de oxidare cu clor cu până la 80%. Cum se injectează APF?
De ce este aceasta atât de importantă?
APF trebuie injectat continuu în apă utilizând o
pompă peristaltică (de exemplu o pompă specială
Consum mai mic de clor = m a i puț in i p ro d uși
Dryden Aqua) via un ZPM înainte de filtrul AFM® .
sec u n da r i ai c lor u l u i (DBP). Clorul trebuie utilizat
Pompele de dozare nu trebuie utilizate
în toate piscinele publice. El este un dezinfectant
deoarece nu oferă un flux continuu. Rata de
excelent ce distruge majoritatea bacteriilor în mai puțin
dozare este de 1 ml per m3 de apă trecută prin
de 30 de secunde. Nici un alt dezinfectant îl întrece,
filtre. Calitatea apei va afecta reacțiile de coagulare
ceea ce înseamnă că clorul este singurul agent de
și floculare. Pentru rezultate optime, alcalinitatea
oxidare ce protejează înotătorii de transmiterea
sub formă de CaCO3 ar trebui să fie mai mare
orizontală a bolilor. Totuși un dezavantaj major al
60 mg/l iar duritatea peste 100 mg/l.
clorului este că formează produși secundari
toxici (DBP). De aceea este important să se
NoPhos este unul din electroliții din APF;
trateze apa la standardele cele mai înalte posibil
fiecare 20 de litri de APF conțin 0,5 litri de NoPhos
pentru a minimiza concentrația acestor produși.
iar acesta este responsabil de controlul fosfaților din apa
Acesta este motivul în spatele sistemului DAISY
piscinei. Dacă fosfatul este îndepărtat 100%
pentru a face piscinele sigure, și este logic din punct
bacteriile și algele nu pot crește. APF conține
de vedere economic și ambiental să minimizăm
suficient NoPhos pentru majoritatea piscinelor.
cantitatea de energie și substanțe chimice.
Dacă din orice motiv (număr mare de înotători
sau adăugarea de fosfați în rezervele
APF: Polifloc complet
municipale de apă) NoPhos din APF nu este
APF este cel mai sofisticat și puternic produs
suficient, recomandăm adăugarea a 1l de
coagulant și floculant disponibil în industria piscinelor.
NoPhos în APF sau direct în apa piscinei.
Majoritatea necesarului de clor nu vine de la
particulele în suspensie ci de la substanțele chimice
din soluție. APF conține diferiți electroliți ce extrag
substanțele chimice dizolvate afară din soluție
formând particule mici.
În afară de electroliți, APF conține și poli-electroliți ce
floculează particulele mici formând particule mai mari
ce pot fi îndepărtate de către mediul de filtrare
AFM®. APF încarcă pozitiv particulele, ce sunt apoi
absorbite către suprafața încărcată negativ a AFM®.

Cum funcționează APF?

• Coagularea este procesul ce implică destabilizarea
substanțelor chimice dizolvate formând, un
precipitat. Pentru ca coagularea să funcționeze,
APF trebuie amestecat imediat și foarte puternic cu
apa / de aceea am proiectat ZPM. Dacă nu se
utilizează ZPM faza coagulării se pierde iar APF
trece la floculare.

Piscină plină de alge – nu se întâmplă cu NoPhos

DRYDEN AQUA
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ZPM: Mixer de potențial zeta

ZPM înseamnă Mixer de Potențial Zeta. Este produs
din oțel inoxidabil de 316 grade pentru apa potabilă
și dintr-o combinație de plastic și titan pentru aplicații
marine. ZPM este atașat sistemului de țevi și când
apa trece prin el este mixată și cavitaționată.
Un ZPM este esențial pentru reacțiile de coagulare
ale APF însă are și alte beneficii. El separă
moleculele de apă precum și oxigenul dizolvat pentru
a genera radicali liberi și a crește potențialul redox.
ZPM de la The Dryden Aqua crește potențialul de
oxidare și scade potențialul zeta al apei. Efectul net este
că promovează coagularea și dezinfectarea. Acțiunea
violentă de mixare stresează și oochisturile de
Cryptosporidium făcându-le susceptibile oxidării cu clor,
sau pur și simplu le distruge. Toate beneficiile de mai
sus fac din ZPM de la Dryden Aqua o parte esențială
a sistemului DAISY.

Cum funcționează un ZPM?

Instalat înainte de filtru, ZPM amplifică reacțiile de
coagulare și floculare pentru conversia și
precipitarea componentelor dizolvate în particule
mici. Reacțiile de cavitaționare oferă mediul perfect
de mixare și turbulențe necesar coagulării utilizând
APF. ZPM neutralizează sarcina electrică
(potențialul zeta) a substanțelor chimice dizolvate și a
particulelor mici încărcându-le pe unele pozitiv și pe
altele negativ. Sarcinile opuse se atrag acest lucru
cauzând coagularea și flocularea. Pe măsură ce
potențialul zeta scade spre neutru, potențialul redox de
oxidare al apei crește.

Circulația filtrului cu DAISY pentru piscinele private

Besgo

2

1

3

Pasul 3:

Oxidare sporită cu ACO
și ZPM după filtrarea AFM®

filtrele cu nisip incubează și generează colonii de
bacterii numite floc bacterian. Sursa primară de
bacterii dintr-o piscină este de fapt filtrul cu nisip, și
nu înotătorii. Exact ca biofilmul, flocul bacterian este
format din colonii mari de mai multe milioane de
bacterii unite de un lipici alginat. Alginatul protejează
bacteriile de clor de la câteva minute la câteva ore.
AFM® nu incubează bacterii însă ele pot crește în
interiorul filtrului, în duză și în țevi. Un ZPM după
filtre va distruge flocul bacterian permițând apoi
clorului să le ucidă înainte ca apa să ajungă în
piscină

ZPM pentru dezinfectare și
controlul Cryptosporidium

ZPM după filtru se instalează pentru dezinfectare
mecanică și ca barieră împotriva bacteriilor. Nanobulele create prin cavitație sunt de mare utilitate aici.
Ele vor fi atrase la suprafața solidelor precum
bacteriile, virusurile, sporii și protozoarele. Nano-bulele
aderă la suprafață unde apoi fac implozie. Energia
eliberată creează o gaură în membrana celulară a
patogenului. Bacteria sau parazitul va fi ucis sau gaura
formată va permite clorului să intre.

Bacteriile și alți patogeni incubează la suprafața
nisipului din filtrele cu nisip, pe pereții bazinelor de
echilibrare și pe orice suprafață în contact cu apa.
Suprafața alunecoasă de pe gresie nu este grăsime
corporală ci un strat subțire invizibil de bacterii. Unii
patogeni (ex: Cryptosporidium) precum și coloniile
bacteriene protejate de biofilm sunt extrem de rezistenți la
clor. ZMP distruge coloniile și permite clorului să
dezinfecteze apa înainte ca ea să ajungă în piscină. Flocul
bacterian poate supraviețui de la câteva minute la
câteva ore. Bacteriile dintr-un floc distrus de către
ZPM poate supraviețui doar aproximativ de 30 secunde.

AFM®
ACO
Grounding

APF

Pompă de frecvență variabilă

1 Filtrare cu AFM
2 Coagulare și floculare cu APF și ZPM
3 oxidare catalitică cu ACO și ZPM
®

10

DRYDEN AQUA

ZPM

Proces de implozie al nano-bulelor

ACO – oxidare catalitică activă în ZPM
după filtre

ACO înseamnă Oxidare Catalitică Activă și este
unic de la Dryden Aqua. ACO conține mai multe
componente, unul dintre ele fiind un catalizator ce
susține foto-oxidarea naturală prin lumină UV.
Energia solară sau lumina UV este catalizată de
către ACO formând radicali liberi ce dezinfectează
apa. Radicalii funcționează exact ca și clorul
îndepărtând poluanții însă nu formează clor
combinat.
ACO are trei funcții principale:
1. Sporește oxidarea, face clorul și alți agenți
de oxidare să funcționeze mai bine
2. Protejează clorul de fotoliză
3. Floculant cationic acționează sinergic cu APF.
ACO este un catalizator și deci nu se consumă în
proces. Se acumulează gradual în apă pe o perioadă
de 8 săptămâni până ajunge la echilibru.

Cum funcționează ACO?

ACO este format dintr-un amestec de poli-silicați și
oxizi de metal. Razele de undă scurtă de energie
intensivă ale soarelui sunt transformate de ACO în
unde mai lungi. Când se eliberează această
energie, ea separă moleculele de apă producând
radicali liberi (radicali hidroxil si de oxigen). Ei sunt
chiar mai puternici decât ozonul și pot oxida complet
poluanții precum ureea și cloraminele înapoi în
dioxid de carbon (CO2), apă (H2O) și azot (N2), deci
fără clor combinat sau produși secundari toxici ai
dezinfectării, doar apă curată, sigură. Deci oricând
este soare puternic, ACO va ajuta la
dezinfectarea apei dar nu se va consuma și nu va
forma produși secundari de reacție.

Prin conversia razelor UV de undă scurtă în raze
de undă mai lungă clorul este protejat de fotoliză
(descompunere solară). 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 bacteriile și vă oferă apă mai curată și mai
sigură pentru piscinele private și publice.
Lumina UV este utilizată pentru decloraminare (reducerea
clorului combinat), totuși lumina UV de presiune medie va
dubla cererea de clor. În plus, parte din clorul combinat este
transformat în substanțe chimice precum cloroformul sau
clorura cianogenă, care sunt de sute de ori mai nocive
decât clorul combinat. Când se dozează ACO în apă
înainte de razele UV, ajută la reducerea cererii de clor și
reduce formarea produșilor secundari nocivi
ACO este un floculant cationic ce îndepărtează
particulele încărcate pozitiv. În combinație cu APF
ce îndepărtează particulele încărcate negativ, se
obține o floculare în două părți atât a particulelor
pozitive cât și a celor negative din apă.

Cum se utilizează ACO?

ACO se dozează cel mai bine constant într-un ZPM
după filtrul AFM® , utilizând o pompă peristaltică
de dozare. Rata aplicării este aceeași cu a APF
și trebuie utilizat la debit continuu de 1 ml per
m3 de apă filtrată. ACO poate fi dozat și manual;
doza este de 1 ml per 100 m3 din volumul
piscinei pe săptămână. Recomandăm prima doză
să fie dublă. ACO necesită 6 până la 8 săptămâni
până când efectele devin vizibile.

DRYDEN AQUA
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Oferiți-vă dumneavoastră și familiei ce e
mai bun.
Suntem biologi marini specializați în tratarea apei
piscinelor. Misiunea noastră e să eliminăm produșii
secundari toxici ai clorului și să oferim cea mai bună
calitate a apei și aerului de pe piață. De 30 de ani
lucrăm cu sisteme clorinate pentru delfini și alte
mamifere marine. În captivitate aceste animale adesea
trebuie să trăiască în apă cu clor. Clorul face ca apa
să arate bine și curată însă ascunde concentrații
mari de produși secundari de reacție ce pot cauza
daune ale pielii, ochilor și plămânilor. Cauza primară
a mortalității la animale este pneumonia, drept
consecință a daunelor pulmonare cauzate de
produșii secundari de dezinfectare ai clorului.
Dryden Aqua a rezolvat această problemă, deci
animalele din grădinile zoologice au acum condiții
mult mai bune.
.
După ce am introdus tehnologia integrată de tratare
a apei Dryden Aqua în industria piscinelor acum
câțiva nai, acum există peste 100.000 de piscine ce
ne utilizează produsele în toată lumea..

Sistemul integrat de tratare a apei de la Dryden Aqua
(DAISY) este singurul sistem integrat în care toate
componentele funcționează împreună pentru a oferi un
proces de tratare a apei foarte eficient, sustenabil
ambiental și de cost scăzut. Totuși vestea cea mai
bună este că veți avea cea mai sigură atmosferă
deasupra apei, calitate incredibilă a apei și calitatea
perfectă a apei din piscine pentru toată lumea, î
special pentru copii.

Cu bani puțini obții ce e mai bun pentru mulți ani.
Partener exclusiv ROMANIA :

SC.AQUAMAR SOLUTIONS SRL
www.aquamarsolutions.ro

Tehnologie inovativa în armonie cu natura

www.drydenaqua.com
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