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Profoks Enerjilendirilmiş Oksijen Gazıdır. Enerjilendirilmiş oksijen, oksijenin tek
molekülde 4 ve üstü oksijen atomu içeren allotroplarıdır.

ENERJİLENDİRİLMİŞ OKSİJEN MOLEKÜLÜ NASIL OLUŞUR ?
Dünyamızdaki oluşum yeri stratosfer tabakasıdır. Havaya, sahip olduğu mavi rengi
veren moleküllerdir. Görevi, havamızı iç ve dış kirleticilere karşı korumak, dezenfekte etmek
ve havada oksijen tutmaktır. Kararsız bileşiklerdir, belirli bir yarılanma süresi sonunda
enerjilerini yitirip tekrar nötr oksijen moleküllerine dönüşürler. Serbest radikal değildirler. Bu
özellikleri ile ozon olarak bilinen triozon moleküllerinden ayrılırlar. Oksidasyon özellikleri
yoktur. Organik ve inorganik bileşikler üzerinde parçalayıcı etkiye sahip olmasına karşın metal
ve plastik türevi yüzeylerde paslandırıcı ve aşındırıcı özellik göstermezler.

Güneş ışınlarının 254.4 nano metre dalga boyundaki şiddetli plazmik UV
radyasyonuna maruz kalan oksijen molekülleri enerjilendirilmiş yapıya geçerler. Oksijen
molekülleri, bu enerji sayesinde, birbirleri arasında geçici bağlar oluşturur ve bu
bağlarında enerji depolar.

PROFOKS JENERATÖRÜ ÇALIŞMA PRENSİBİ
Güneş ışınları radyoaktif tepkimeler neticesinde oluşan plazmadan yayılmaktadır. Profoks
Jeneratörleri de radyoaktif olmayan plazma üretir ve havadan elde edilen saf oksijeni tıpkı
güneş gibi enerjilendirir. Sistem verimi %95’in üzerindedir, bu sayede manyetik sürtünme
en az seviyede olur ve yüksek ısı açığa çıkmaz. Sonuç olarak sadece az miktarda elektrik
enerjisi harcayarak havadan elde ettiği oksijeni enerjilendirir. Başka hiçbir kimyasala ya da
süreklilik gerektiren sarf giderlerine ihtiyaç duyulmaz.

Profoks teknolojisi %100 yerli bilgi ve sermaye ile üretilmiştir. Sistemler ISO
standartlarına sahip üretim aşamalarından ve her türlü testten geçerek son kullanıcıya
ulaşmaktadır. Cihazlarımızın CE belgelendirilmesi yapılmış ve dünyanın her yerinde
güvenle kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Tüm elektronik güvenlik önlemleri ne sahip
olan teknolojimiz ile ölçümlenen değerler ve sistem performansı ana merkezden 7/24
izlenmektedir. Profoks sistemleri gerekli bakımları yapıldığı takdirde ömür boyu
çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

ENERJİLENDİRİLMİŞ OKSİJENİN ORTAMDAKİ BİLEŞİKLERE ETKİSİ
O4 molekülleri bulundukları ortamda bir araya geldikleri organik ve inorganik bileşikleri
oksitlemeden parçalar. O4 molekülleri bağlarında depoladığı enerjiyi bu bileşiklere iletir ve
bu enerjiyi alan bileşikler kararlı halden kararsız hale geçerek parçalanırlar. Tekrar birleşip
aynı yapıyı oluşturacak aktivasyon enerjisini yakalayamayan bu bileşikler kendi içlerinde
kararlı küçük bileşiklere dönüşürler.

GAZ ANALİZİ LABARATUAR SONUÇLARI
Profoks Jeneratörü ile üretilen gazın analizinde oksijen dışında 100mg/dl’de %99.3
oranında Enerjilendirilmiş Oksijen tespit edilmiştir. Oluşan NXOX oranı %0,7’den az olup
doğal konsantrasyonu seviyesindedir. Enerjilendirilmiş oksijen molekülleri serbest radikal
değildir, uygulandıkları ortamda toksik yan ürün üretmez.
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HAVADA VE SUDA DEZENFEKSİYON ETKİSİ
Profoks uygulanan tüm ortamlarda dezenfeksiyon etkisine sahiptir. Havaya yapılan
uygulamada havada ve havanın temas ettiği yüzeylerde mikrobiyolojik yükü azaltır, küf
oluşumunu önler. İçme suyu, çevresel sular, foseptik, çöp sızıntı suyu ve kanlı su ile yapılan
laboratuvar çalışmalarında tam dezenfeksiyon sağlanmıştır. Düzen laboratuvarında yapılan
laboratuvar çalışmalarındaki hava ve su uygulama sonuçları aşağıda gösterilmiştir. Yapılan
analizlerde tüm ortamlardaki patojen bakteriler tamamen yok edilmiştir.
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ATIK ve ÇEVRESEL SU ARITMASI
Evsel atıksu arıtma tesisinde ve foseptik karışan çevresel sularda yapılan çalışmalarda
hiçbir kimyasal ve biyolojik arıtma prosesi kullanmadan sadece profoks ve filtrasyon
uygulamasıyla atık sular istenilen tablo değerlerinin altına başarıyla indirilmiştir.

FOSEPTİK ATIKSUYUNUN KİRLETİCİ GİDERİMİ
Kimyasal yerine sadece enerjilendirilmiş oksijen ve filtrasyon olarak Ultra Filtrasyon
kullanılan bu çalışmada başka hiçbir kimyasal ve biyolojik ek katkı kullanılmamıştır. Bu
çalışma ile PROFOKS AREX601 sistemi Biyolojik Arıtmanın Yerini alabileceği görülmüştür.

FOSEPTİKTEN ALINAN ATIKSUYA PROFOKS UYGULAMASI SONRASI
MİKROBİYOLOJİK ANALİZ SONUÇLARI

Profoks Gazı, diğer tüm dezenfeksiyon yöntemlerinde daha etkilidir, işletme maliyeti
oldukça düşüktür ve her kapasitede rahatlıkla uygulanabilmektedir. Profoks uygulanmış
sularda bakteri yoğunluğu sıfıra kadar inmektedir.

FOSEPTİKTEN ALINAN ATIKSUYA PROFOKS UYGULAMASI SONRASI
MİKROBİYOLOJİK ANALİZ SONUÇLARI

Profoks gazı uygulandığı sudaki filtrelerin de ömrünü uzatmaktadır. Profoks uygulanmış atık
sularda ters yıkamalı filtreler üzerinde hiçbir organik plak, bakteri plağı, tuz ya da diğer
mineraller in tutunumu mümkün olmamaktadır. Bu sayede filtreler çok daha uzun süre
kullanılabilmektedir. Profoks gazı aktif karbon filtrelerin de verimini 5 katına kadar
çıkarmakta ve özelliğini yitirmesini önlemektedir. Aşağıdaki tabloda ağır metallerin Profoks
uygulaması sonrası giderim değerleri görülmektedir.

PROFOKS ATIKSU ARITMA SİSTEMİNİN AVANTAJLARI
 Kurulum maliyeti, sıradan arıtma sistemlerine göre minimum %20 daha
avantajlıdır.
 İşletme giderleri, sıradan arıtma sistemlerine göre %50 ile %80 arası daha
avantajlıdır.
 Kapladığı alan bakımından sıradan arıtmalara oranla minimum %80 daha az yer
kaplar.
 Etrafa kötü kokular yaymaz. Havadaki mikrobiyolojik yükü artırmaz.
 Sıradan sistemlere göre personel ihtiyacı çok daha düşüktür.
 Sistemin durma riski yoktur. Arıza durumu olsa bile sistem yedekli olduğundan
durmadan çalışmaya devam eder.
 İş sağlığı ve güvenliği açısından en az risk içeren arıtma sistemidir.

PETROL TANKLARINDAN, SİLOLARDAN, KUYULARDAN VE BORU HATLARINDAN
ELDE EDİLEN YIKAMA ATIK SUYUNDAN KOSTİK KAZANIMI
VE BU SUYUN BERTARAF EDİLMESİ

Tüpraş’tan alınan petrol tanklarının yıkama suyuna PROFOKS AREX601 sistemi uygulanmış ve
bu atık su içerisinde yer alan katı ve sıvı kostiğin (NaOH) geri kazanımı yapılmıştır. Bu sayede
hem çok tehlikeli bir atık bertaraf edilmiştir hem de atık içindeyken çöp niteliğinde olan değerli
bir kimyasal geri kazanılmıştır.

PETROL ATIKLARINDA KOSTİK GERİ KAZANIM VE ATIK SU
BERTARAF SİSTEMİNİN EKONOMİK GETİRİSİ
• 1 Ton atık Petrol Yıkama Suyunun Profoks ile bertaraf
edilmesinin ton başına maliyeti yaklaşık 3 USD’dir. Bu
atık suyun, uluslararası bertaraf firmaları tarafından
minimum alım bedeli 40$’dır.
• 1 Ton Petrol Yıkama Suyundan 150kg katı kostik ve
750 Litre sıvı kostik geri kazanılabilmektedir. Kostiğin
saflığı %97’ dir. Elde edilen bu kostiğin piyasa değeri
minimum 300$’dır.
• Sıradan bertaraf yöntemlerinin maliyetinin yüksek
olması ve kostiğin geri kazanılamamasından dolayı bu
atık dünyanın her yerinde açılan kuyularda
bekletilmektedir. Sadece Suudi Arabistan'da kuyularda
bekletilen bu atığın miktarı 1 milyar tondan fazladır.
PROFOKS sistemi ile geri kazanılabilecek potansiyel
kostiğin piyasa değeri ise en az 300 Milyar USD
kadardır.

BOR PROSES SUYUNUN PROFOKS İLE ARITILMASI
ETİ Maden işletmelerine ait bor atık su saha havuzlarından alınan numuneler üzerinde
yapılan çalışmalarda bor proses suyu içerisindeki kuru madde geri kazanılmış ve bu su
tamamen arındırılarak sulama suyu standardına getirilmiştir. En solda görülen bulanık su
içerisinde çözünmüş kimyasalların ve bor maddesinin olduğu havuz suyudur. Bu suya
profoks uygulaması yapılınca su içindeki bor içerikli kimyasallar çözünmüş formdan askıya
geçerek renk değiştirmiştir. Bu askıdaki maddeler Filtrasyondan geçirilince tamamen berrak
sulama suyu kalitesinde bir su elde edilirken bu askıdaki katı maddeler ise aşağıdaki fotoda
en sağdaki kavanozda geri kazanılmıştır.

PROFOKS UYGULAMASI İLE HAVA KALİTESİ ARTIRIMI
Profoks sadece oksijenden oluşmaktadır. Ortam havasındaki oksijeni alır, enerjilendirir ve
ortam havasına geri verir. Böylece havadaki oksijen miktarı değişmezken enerjilendirilmiş
oksijen miktarında artış olur. Enerjisi biten moleküller tekrardan saf oksijene dönüşür.
Profoks ile insanların özellikle topluca yaşadıkları alanlarda salgın hastalıklara neden
olan bakteriler, virüsler ve küf tamamen önlenir. Okullarda, Metro İstasyonlarında,
Trenlerde, Devlet Binalarında, Havalimanlarında, Alışveriş Merkezlerinde ve bunun gibi
pek çok yaşam alanında rahatlıkla uygulanır.

Profoks Dünyamızın temizleme gücünü kullanır, sadece oksijenden oluşur, hiçbir
kimyasal içermez, iyon değildir ve bir benzeri yoktur.

PROFOKS UYGULAMASI İLE KOKU GİDERİMİ
Profoks uygulaması ile açık ya da kapalı her türlü ortamda koku giderimi
yapabilmektedir. Profoks, Çöp toplama alanları, çöp kamyonları, foseptik çukurları,
arıtma tesisleri, dere yatakları, organize sanayi bölgelerinde ve daha pek çok koku
kaynağında kokuyu bastırmadan parçalayarak etki eder.

PROFOKS UYGULAMASI İLE BACALARDA KOKU VE KİMYASAL GİDERİMİ

Profoks baca arıtımı ve koku gideriminde kesin sonuç sunmaktadır. Endüstriyel mutfak
bacalarında, foseptik toplama çukurlarının bacalarında, balık yemi fabrikalarında, çimento
fabrikalarında kömür yakma bacalarında ve bunun gibi pek çok yerde baca gazı yıkama
sistemi ile hem kimyasalları parçalamakta hem de kokuyu tamamen önlemektedir.

