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De HortiZone maakt gebruik van 100% ontsmetting met ozon. Ozon maakt optimaal hergebruik van 
water mogelijk. het natuurlijke gas ozon valt na behandeling weer terug naar zuurstof. Dit betekend 
dat u zuurstofrijk water heeft voor uw teelt. 

• Zuurstofverhoging tot 300%

• Betere wortelontwikkeling en opname meststoffen

• Meten en regelen op waterkwaliteit

• Verminder uitval gewas

• Verhoog uw teeltopbrengst

• Duurzaam, zonder chemie

• Voorkom biofilm

• Lager verbruik waterstofperoxide

HORTIZONE

Watertechniek

Voordelen HortiZone

De HortiZone is gebouwd door Agrozone. Zij ontwikke-
len systemen voor het circulair gebruik van water. Wa-
geningen University & Research (WUR) heeft bewezen 
dat ozon emissieloos telen mogelijk maakt.

Waterbehandeling is met verschillende systemen moge-
lijk. Hierbij staat de waterkwaliteit altijd voorop!
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Grootste prestaties in een compacte installatie

De HortiZone bestaat uit een pompskid, ozonreactor en een industriële ozongenerator voor-
zien van intelligente PLC besturing. Het instapmodel is net iets groter dan een europallet, 
wordt geleverd met een 230V stekker en is eenvoudig te plaatsen.

HORTIZONE

Watertechniek

Gebaseerd op standaard water 2.0, voor afwijkende waterkwaliteiten gelden andere spe-

cificaties. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen en/of biologische preparaten kan afwijkin-

gen geven in de opgegeven debieten evenals de mate van organische restbelasting na de 

benodigde voorfiltratie. Onze adviseurs hebben ervaring in de debieten voor uw teelt, laat u 

adviseren.

             

        

        

        

        

        

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Horticoop Technical Services +31 (0)10 52 41 600 of 

via info@hcts.tech.

Specificaties

         

• Zuurstof verhoging gietwater, tot 300 - 400%. 

• Betere wortelontwikkeling, verhoogde opname meststoffen.

• Sterker gewas, weerbaar telen.

• Voorkomen van de biofilm door verhoogde zuurstofgetal. 

• Volledige ontsmetting en verwijdering organische last. 

• Door verwijdering organische last minder verbruik van 

reinigingsmiddelen vergeleken met UV en verhitten.


