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OXIPERM PRO
Solucions integrals de desinfecció
amb diòxid de clor (ClO

2
)

Oxiperm Pro és una tecnologia 
superior per a la desinfecció d’aigua
en qualsevol tipus de sistema
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OXIPERM PRO

INTRODUCCIÓ

Oxiperm Pro assegura una desinfecció 
efectiva de l’aigua en diverses àrees 
d’aplicació

La desinfecció és de vital importància en tots els edificis amb consum d’aigua potable, 
i especialment en els edificis amb instal·lacions de banys i dutxes. La desinfecció de l’aigua 
també és essencial en aplicacions on es polvoritza aigua en l’ambient, per exemple, torres de 
refrigeració i condensadors d’evaporació.

Oxiperm Pro assegura una desinfecció eficient en:

 • Hotels
 • Hospitals
 • Instal·lacions esportives i piscines 
 • Gimnasos  
 • SPAS
 • Edificis residencials
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EL CONTROL DE LA LEGIONEL·LA 
COMENÇA AQUÍ

EL PROBLEMA

Evidentment, l’aigua que bevem i utilitzem en la 
dutxa ha d’estar neta si volem romandre sans. 
Desafortunadament, un dels riscos sanitaris més 
estesos en les instal·lacions d’aigua potable en tot el 
món està relacionat amb un bacteri extraordinàriament 
resistent - la legionel·la.

La legionel·la principalment existeix en els sistemes 
d’aigua calenta amb un cabal baix, àrees d’estancament 
o tanques d’aigua calenta amb un manteniment 
deficient. Una capa de llim en les canonades anomenada 
biopel·lícula es l’hàbitat per a la legionel·la i altres 
microorganismes. El bacteri viu, es reprodueix i creix 
en la biopel·lícula a temperatures entre 30ºC i 50ºC i 
suposa un greu risc per a la salut.

Legionel·la pneumophila, font principal
de la malaltia del legionari

Oxiperm Pro és una solució completa al risc tant de la legionel·la com altres tipus de 
microorganismes. Ofereix beneficis únics en comparació amb altres mètodes de desinfecció:

 • Eficient tant enfront al bacteri com al biofilm
 • Eficaç contra els gèrmens altament resistents al cloro
 • Eficient en àrees de sistemes de canonades sense cabal (terminacions)
 • No afecta al gust ni a l’olor de l’aigua
 • Efecte perllongat per a desinfecció a llarg plaç

LA SOLUCIÓ

Normativa agua potable

La normativa mundial d’aigua potable exigeix aigua neta i 
saludable lliure de:

• Bacteris (legionel·la, salmonel·la, etc.)
• Virus (hepatitis, polio, norovirus, etc.)
• Paràsits (giardia, cryptosporidium, entamoeba, etc.)
• Espores del fong (llevadura, floridura, etc.)

Normativa aigua potable
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Eliminació 
biopel·lícula

Efectiu contra 
bacteri en 

biopel·lícula
Efectiu contra 
bacteri lliure

Afecta al 
gust i olor de 

l’aigua
Sensible al pH 

de l’aigua
Cost del

cicle vital

Risc de 
cremades de 

l’usuari
Eficàcia a 
llarg plaç

Tractament termal NO BAIX MITJÀ NO NO ALT SI NO

Radiació UV NO NO ALT NO NO MITJÀ NO NO

Filtració NO NO NO NO NO MITJÀ NO NO

Cloració (sol. hipoclorit) NO MITJÀ ALT SI SI BAIX NO MITJÀ

Ozó NO NO ALT NO NO BAIX NO NO

Diòxid de clor SI ALT ALT NO NO BAIX NO ALT

Característiques de les solucions típiques de desinfecció

El gràfic mostra com les solucions desinfectants típiques actuen en determinats paràmetres. La solució de diòxid de clor del sistema Oxiperm Pro és superior a la resta.

Hi ha moltes propostes per lluitar 
contra la legionel·la i la biopel·lícula, 
però cap és tant eficient com el 
sistema Oxiperm Pro. En escollir 
Oxiperm Pro, pren la decisió òptima.
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La solució adequada és al 
mateix temps resistent i suau
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DIMENSIONAMENT

Dosificació

Cabal

La ràtio de dosificació típica 
en aquest tipus d’aplicació 
està entre 0.1 i 0.4 g/m3.

El diòxid de clor és efectiu 
en dosis inferiors a altres 
tipus desinfectants.

El consum total requerit i el cabal 
màxim depèn del tipus d’edifici. 
Existeix una gran diferència en el 
consum anual d’aigua, el consum 
màxim diari i els pics de consum en 
un edifici de pisos comparat amb un 
hotel de cinc estrelles. Si no te una 
mesura fiable del cabal en l’edifici, 
en la taula inferior es mostra un 
exemple de com calcular el cabal pic 
d’aigua en diferents tipus d’edificis 
per seleccionar el Oxiperm Pro 
adequat.

Tipus
edifici Unitat

O
˜
any

[m3 per any]
Període consum

[dies/any]
O

˜
mitjà

[m3/unitat/dia] f
d

O
˜
màx

[m3/unitat/dia] f
p

O
˜
pic

[m3/unitat/dia]

Edifici residencial Residents (2,5 pers.) 183 365 0,5 1,3 0,65 1,7 0,046

Edifici oficines Empleat 25 250 0,1 1,2 0,12 3,6 0,018

Centre comercial Empleat 25 300 0,08 1,2 0,1 4,3 0,018

Supermercat Empleat 80 300 0,27 1,5 0,4 3,0 0,050

Hotel Llit 180 365 0,5 1,5 0,75 4,0 0,125

Hospital Llit 300 365 0,8 1,2 1,0 3,0 0,120

Col·legi Pupitre 20 200 0,1 1,3 0,13 2,5 0,014
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Oxiperm OCD 162-10
Oxiperm OCD 162-5

Exemple: hotel de 200
habitacions. Oxiperm
Pro 5 per a la desinfecció
només de l’aigua calenta

Exemple: hotel de 200
habitacions. Oxiperm
Pro 10 per a la desinfecció
de l’aigua calenta i freda

Nota: la concentració màxima de ClO
2
 afegida a l’aigua potable

depèn de la noramtiva nacional
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Elimina la legionel·la i la biopel·lícula 

El bacteri legionel·la creix i es reprodueix 
en la biopel·lícula com el 90% dels 
bacteris en els sistemes d’aigua. La 
biopel·lícula és una capa de llim que es 
troba especialment, en els tancs d’aigua 
calenta. El diòxid de clor penetra en la 
biopel·lícula i la destrueix des de l’interior, 
mentre que altres desinfectants només 
ataquen la seva superfície.

Adaptable al pH de l’aigua 

Amb el diòxid de clor, no es requereix 
un pH específic, convertint-lo en un 
desinfectant d’ampli rang d’efectivitat.

Efecte a llarg plaç 

El diòxid de clor ofereix el millor 
efecte residual de tots els mètodes 
de desinfecció disponibles. Roman en 
l’aigua molts dies, aconseguint arribar a 
cada esquerda de les canonades i inclús 
es dissol al final de les canonades on no 
hi ha cabal.

Dosificació digital

Oxiperm Pro és un sistema digital de 
dosificació flexible, rentable i que elimina 
el risc de la sobre-dosificació.

BENEFICIS

La química amb grans beneficis

El sistema Oxiperm Pro utilitza el diòxid 
de clor per a la desinfecció de l’aigua. 
Aquest particular component químic 
presenta ventatges que no es troben 
en cap altre mètode de desinfecció.
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Sense efecte en el gust ni en l’olor

El diòxid de clor no forma cloramines ni haloforms tòxics que 
són produïts per els mètodes de desinfecció basats en clor. 
Per tant, l’aigua no te gust ni fa olor a clor.

Disseny compacte

Incorpora una aplicació de mesurament, 
que mesura el diòxid de clor residual en 
l’aigua. Disposa a més d’una bomba de 
dosificació digital integrada convertint-
lo en una solució compacta.

Baix cost del cicle de vida

La desinfecció de l’aigua amb Oxiperm 
Pro suposa reduir l’ús de reactius i el 
consum d’energia. El menor ús de reactius 
s’aconsegueix gracies a la òptima mescla 
de reactius i al control precís de cabal 
que ajusta la quantitat de reactius al 
cabal actual, dotant a l’Oxiperm Pro d’un 
baix cost del cicle de vida.
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TANC
D’AIGUA
CALENTA

PUNT D’INJECCIÓ
AIGUA FREDA I CALENTA

AIGUA CALENTA

AIGUA CALENTA; CIRCULACIÓ

AIGUA FREDA SUBMINISTRE AIGUA MUNICIPAL

PUNT D’INJECCIÓ
NOMÉS AIGUA CALENTA

PUNTS D’INJECCIÓ

La injecció del diòxid de clor en el sistema d’aigua pot realitzar-se des d’on s’estimi oportú. Si es 
requereix una desinfecció total, el punt d’injecció ha d’estar localitzat on l’aigua entra a l’edifici.

En la majoria dels casos, és suficient tractar tansols el sistema d’aigua calenta ja que es on es 
localitza el major risc de creixement del bacteri.
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Alta fiabilitat de funcionament, baixos costos de manteniment, funcionament senzill i fàcil 
instal·lació sense interrompre el subministre d’aigua de la instal·lació.

DETALLS

HClNaCIO ²

Comptador d’aigua
Proporciona una senyal 
analògica i impuls per a 
dosificació proporcional 
del diòxid de clor

Línia principal d’aigua
El cabal d’aigua ha de 
tractar-se amb diòxid 
de clor

Presa de subministre 
d’aigua
Subministra aigua per a 
l’Oxiperm Pro

Tanc d’emmagatzematge 
clorit sòdic
Contenidor estàndard 30 litres

Cubeta de retenció
Contenció per a tanc 
de químics per evitar el 
vessament de químics

Tanc d’emmagatzematge àcid 
clorhídric
Contenidor estàndard 30 litres

Mesura diòxid de clor
Mòdul de mesura que controla 
el diòxid de clor residual en 
l’aigua tractada

Punt d’injecció
Punt de dosificació del 
diòxid de clor en la línia 
d’aigua

Presa d’aigua
Aigua de mostra per a 
mesura del diòxid de 
clor residual

Re-introducció d’aigua de 
mostra
L’aigua de mostra per a la 
mesura del diòxid de clor es 
re-introdueix per evitar el 
consum innecessari d’aigua
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DADES TÈCNIQUES

Dades Tècniques

Capacitat generació diòxid de clor OCD-162-10
OCD-162-60:

10 g/h
60 g/h

Ajust de la capacitat de preparació manual mitjançant menú,
automàtic mitjançant senyal d’entrada

Nivell protecció IP 65 electrònics, bomba dosificadora, vàlvula solenoide

Concentració requerida de químics HCl (segons EN 939)
NaClO

2
 (segons EN 938)

9% per pes
7,5% per pes

Permesa
   · temperatura ambient
   · temperatura aigua de funcionament
   · temperatura químics

5 - 35 ºC
10 - 30 ºC
10 - 35 ºC

Pressió aigua funcionament permesa 3 a 6 bar

Humitat relativa de l’aire permesa màx 80% a 35 ºC, sense condensació

Concentració de la solució diòxid de clor ca. 2 g/l (2000 ppm)

Volum total del tanc de reacció i de reserva

Tanc de reacció

          OCD-162-10             1.80 litres
          OCD-162-60          13.40 litres

Tanc de reserva (fins al nivell màx. d’alarma)

OCD-162-10             1.80 litres
OCD-162-60          13.00 litres

Volum d’ompliment del tanc de reacció i de reserva

Tanc de reacció

OCD-162-10              1.67 litres
OCD-162-60           11.96 litres

Tanc de reserva

OCD-162-10              1.67 litres
OCD-162-60           13.00 litres

Material

carcassa
fixació de conduccions
vàlvula de solenoide
tanc d’emmagatzematge / reacció
orificis interns
juntes

PP
acer inoxidable
PVC
PVC
PTFE
FPM

Control amb menú de text per a

· posta en servei
· entrada de paràmetres de funcionament
· neteja del sistema
· manteniment

Connexions
línia dosificació ClO

2

aigua de dilució

230 V
115V
230V
115V

mànega 4/6
mànega 1/8” x 1/4”
mànega 6/9 o 6/12 o canonada PVC DN10
mànega 1/4” x 3/8”

Dades Elèctriques i Electròniques

Connexió principal 110/120 V / 50-60 Hz o 230/240 V / 50-60Hz

Consum potència ca. 50 VA

Entrada analògica · entrada 0(4) -20 mA (comptador aigua)
· cèl·lula mesura (ClO

2
, pH o Redox, temperatura) (opcional)

Entrada digital · comptador d’aigua de contacte (mín, 3 polsos/mín, máx. 50 polsos/seg)
· On/Off remot

Sortida analògica · sortida 0(4) - 20 mA (regulació bomba)
· valor mesurat ClO

2
 0(4) - 20 mA

Sortida de lliure potencial

· relé d’alarma, 250 V / 6 A, màx. 550 VA
 (senyal buidat químics, monitorització temps dosificació, monitorització temps procés preparació, 
protecció contra intensitats de sortida)

·  relé avís, 250 V / 6 A, màx. 550 VA
  (pre alerta buidat químics, manteniment)
· bomba dosificadora ClO

2
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Oxiperm Pro ofereix una tecnologia superior en la desinfecció de l’aigua per a tots els tipus de 
sistemes d’aigua. Disposa d’aquestes característiques úniques:

• Destrueix tant la biopel·lícula com el bacteri lliure
• Utilitza diòxid de clor, extremadament eficient, però sense afectar al gust ni a l’olor de l’aigua
• El disseny resistent de l’Oxiperm Pro assegura una alta fiabilitat de funcionament i baixos costos de   

manteniment
• Funcionament senzill
• Fàcil instal·lació sense interrompre el subministre d’aigua de l’edifici

A més oferim:

• Muntatge claus en mà i posta en servei de la instal·lació
• Excel·lent servei post-venda de recanvis i taller de reparacions

OXIPERM PRO

DIMENSIONS

OXIPERM PRO 162-10 OXIPERM PRO 162-60
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ELÈCTRICA PINTÓ, S.L.
Pol. Ind. Santa Anna I · Ctra. BV-4511 km. 4,2
08251 Santpedor · Barcelona (Espanya)
Tel.: (+34) 938 366 036
Fax: (+34) 938 366 031
E-mail: comercial@clorep.es
www.clorep.es

Distribuïdor oficial:


