Wellzone O3 för Växthus.

Bild: 2 st aggregat, med blå skylt, på väggen samt 2 st filter hängande lösa i brunnsvattnet.
Wellzone-O3 renar vattnet direkt i brunnen. Vattnet kan även behandlas i ex.vis tank. WellZone-O3
producerar en blandning av aktivt syre och OH-radikaler i den unika processen. Luftmixen leds via
en 8mm vinylslang till munstycke och grovfilter i vattnet där en kraftig cirkulation uppstår.
Luftmixen är upp till 2000 ggr starkare oxidationsmässigt än vanligt syre. Hela vattenmängden
rengörs direkt i brunnen samt att hela vattensystemet hålls rent.
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Järn och mangan oxideras oerhört kraftigt till minsta oxidform.
Vattnet syresätts mycket kraftigt, vilket gynnar tillväxt och biologisk miljö.
Rötternas uppsugningsförmåga av vatten och näringsämnen ökar, porerna täpps ej igen av
ämnen som ex.vis utfällt järn, mangan, kalk, slem, humus …
Rotsystemet blir kraftigare, ljusare och mycket friskare. Vid duschning med det rena,
behandlade vattnet ”senareläggs” tillväxten av bakterier och virus.
Vid ovanstående anläggning på bild har spillet på julrosor minskat med > 90% samt att
växternas stock, stam och bladverk blivit mycket friskare.
De skadliga bakteriehalterna elimineras. Vattnet blir neutralt men ej sterilt.
Kalken polariseras till viss del i processen. Ger ”mjukare” vatten. Fastnar ej.
Svavelväte som även kan vara bundet till bl.a lerpartiklar tas bort.
Metoden är enkel, effektiv och mycket billig. Egen installation och service.alltså - inga
kemikalier, filtertankar eller rördragningar.
Inga skyddsföreskrifter krävs. Kan ej överdoseras. Lämnar inga restprodukter.

Metoden är lämplig för behandling av alla typer av vatten, även kommunala vatten med klor. (Tas
bort). Klarar mycket stora mängder järn o mangan samt renas stora mängder vatten. Ovanstående
växthusanläggning är även tomatodling.
Med Biozone – Luftrening med ny teknik, eliminerar man enkelt etyléngas, bakterier och virus på
plantor, giftiga gaser, mögel mm. Biozone ökar tillväxten samt förlänger hållbarheten och lagring
avsevärt för växter, grönsaker, rotfrukter. Den renande luftmixen är mycket frisk och hälsosam för
alla som behöver ren luft. Ventilationen kan minskas.
Flera modeller - för alla ändamål.

