Generátor ozónu

Ozónová dezinfekcia, odstránenie zápachu, zničenie baktérií, plesní
a iných organizmov, zároveň zničí znečistenie chemického pôvodu
Vlastnosti:

·
·
·
·
·
·
·
·
·

produkcia ozónu:
0.5g / hod
prevádzka :
nastaviteľná od 1 min do 40 min s krokom 1 minúta
nečinnosť :
nastaviteľná od 30 min do 360 min s krokom 10 minút
použitie :
do 150 m3
napájanie:
230V AC
spotreba:
18W
hmotnosť:
1,07 kg
rozmery:
17 x 7 x 24 cm
jednoduchá obsluha, prenosný, diaľkové ovládanie

Aplikácia:
Generátor ozónu možno využiť pri čistení interiérov v domácnostiach ale aj v ambulanciách, lekárňach a iných
prevádzkach. Odstraňuje zápach v reštauráciách, kanceláriách, hotelových izbách. Zo zeleniny a ovocia odstraňuje
zvyšky pesticídov a udržuje ich čerstvé. Ozón odstraňuje formaldehyd zo vzduchu, udržuje čisté zariadenie chladničky,
sterilizuje oblečenie a hračky detí, sterilizuje rôzne denné potreby, vodu.
Funkcie:
Sterilizácia: bez sekundárneho znečistenia môže rýchlo zabiť všetky baktérie, vírusy, likviduje plesne.
Detoxikácia: efektívne odstráni pesticídy z potravín.
Odstráni: zatuchnutosť, dym, dymovú arómu, škvrny od vody atď.

V prípade Vášho záujmu nás neváhajte kontaktovať, radi Vám odpovieme
aetrade@aetrade.sk
AE Trade s.r.o. , Košice
055/ 633 77 99
aetrade@aetrade.sk
e-shop: www.technik.aetrade.sk

Prenosný generátor ozónu

Ozónová dezinfekcia, odstránenie zápachu, zničenie baktérií, plesní
a iných organizmov, zároveň zničí znečistenie chemického pôvodu
Vlastnosti:
· produkcia ozónu:
· nastaviteľný rozsah ozónu:
· prevádzka :
· spotreba:
· napájanie:
· hmotnosť:
· rozmery:
· jednoduchá obsluha, prenosný

2g – 6g/ hodina (podľa typu generátora)
20% -100%
0-30 min alebo nepretržitá
80W – 130W
230V AC
5,6 kg
35x16x30 cm

Aplikácia:
Ozónovú čističku vzduchu, sterilizátor vzduchu možno využiť v autoservisoch pri čistení interiérov automobilov, na
odstránenie zápachu z klimatizácie, v reštauráciách, kanceláriách, hotelových izbách. Použitie v poľnohospodárstve udržuje zeleninu a ovocie čerstvé a odstráni zvyšky pesticídov. Generátor ozónu odstraňuje napr. formaldehyd,
udržuje čisté zariadenie chladničky, sterilizuje oblečenie, hračky detí, rôzne predmety dennej potreby, vodu.
Funkcie:
Sterilizácia:
Detoxikácia:
Odstráni zápach:
Zdravie:

bez sekundárneho znečistenia, rýchlo ničí baktérie, vírusy na rôznych povrchoch
efektívne odstráni pesticídy z potravín.
zatuchnutosť, dym, dymovú arómu, škvrny od vody atď
čistí vzduch, ničí baktérie a vírusy

Spôsob použitia v automobile: Hadicu ozónového generátora umiestnite napr. cez okienko do naštartovaného

auta so zapnutým vnútorným okruhom ventilácie, okná zatvorte a nechajte pôsobiť vytvorený ozón cca 30 min

V prípade Vášho záujmu nás neváhajte kontaktovať, radi Vám
odpovieme:
AE Trade s.r.o. , Skladná 38, 040 01 Košice
dopyt@aetrade.sk, 055/ 633 77 99
e-shop www.technik.aetrade.sk

