
GENERATOR OZONU OZONATOR O3 OZON 10
000 mg/h

Ozonator to proste w obsłudze urządzenie służące do poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach i

samochodach jak również likwidacji wirusów, bakterii, grzybów. Jest niezbędnym elementem do

tworzenia zdrowego i zdezynfekowanego środowiska.

Ozon jest gazem, który dociera w nawet najtrudniej dostępne miejsca wewnątrz pojazdu i układu

klimatyzacji jest nietrwały i szybko ulega rozkładowi. Posiada silne właściwości odkażające, eliminuje

nieprzyjemne zapachy oraz co najważniejsze, bakterie, roztocza i alergeny.

Oczyszczanie powietrza ozonem można zastosować w każdym pomieszczeniu, w którym potrzebne

jest czyste, świeże powietrze z otoczenia.

Idealnie nadaje się do ozonowania pomieszczeń, wnętrza samochodu, klimatyzacji.
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Zastosowanie:

Ozonowanie żywności – oczyszcza i przedłuża przydatność spożycia produktów

Ozonowanie pomieszczenia w celu usunięcia: nieprzyjemnych zapachów, alergenów, pleśni

Ozonowanie pojazdu: klimatyzacja samochodowa, dezynfekcja wnętrza, nieprzyjemny zapach

Ozonowanie wody – zwiększenie poziomu tlenu

 

Zalety:

Wysoka wydajność urządzenia

Oczyszczenie powietrza

Eliminacja bakterii

Dezynfekcja pomieszczeń

Wydłużenie okresu przechowywania produktów spożywczych

Usuniecie zapachu tytoniu

 

Stosowanie urządzenia w pojeździe:

Gaz ten jest nietrwały i bardzo wrażliwy na wysoką temperaturę więc nie poleca się odgrzybiania w

mocno nasłonecznionych miejscach. Ozon jest bezbarwny i przez to niewidoczny podczas wytwarzania

i odgrzybiania wnętrza pojazdu. Posiada swój charakterystyczny zapach, który wyczuwalny jest jeszcze

dłuższą chwilę po odgrzybianiu.

W zależności od wielkości pojazdu oraz stopnia zanieczyszczenia istnieje możliwość regulacji czasu

pracy urządzenia. Zalecany czas w przypadku pojazdu osobowego to około 15 minut.  

Po uruchomieniu generatora należy opuścić pomieszczenie. Nie należy wdychać ozonu prosto z

generatora.

 

Uwaga: Po wykonaniu ozonowania należy dokładnie przewietrzyć pojazd. Nie wsiadać do auta

bezpośrednio po wykonanej usłudze!
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Dane techniczne

Dane Techniczne:

Moc: 80 W

Napięcie: 230 V

Wydajność ozonu: 10 000 mg / h

Czasomierz mechaniczny: 1 - 90 min

Środowisko pracy: wewnątrz dobrze wentylowanych pomieszczeń bez gazów powodujących

korozję

Zakres temperatur środowiska pracy: 5 - 40°C

Wilgotność względna środowiska pracy: 80%
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