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ozonegen WM ozonegen P

ozonegen

OZONEGEN | OZONE GENERATORS | 3500 & 5000

 Funkcie zariadenia

 digitálne ovládaná riadiaca jednotka 
 so zobrazením priebehu dezinfekčného cyklu

 automatické spustenie a ukončenie cyklu (O3G_WM)
 rozsah nastavenia objemu 

 dezinfikovaného priestoru 
 od 20 m3 (10 min.) 
 až do 3000 m3 (600 min.)

elektronicky riadený ozóngenerátor 
a likvidátor zápachu, ktorý pomáha ničiť 
mikroorganizmy a rozkladať pachové molekuly

Generátor pomocou špeciálnej keramickej 
elektródy mení kyslík na ozón (O

3
). 

Aktívny ozón reaguje, ničí mikroorganizmy 
a rozkladá molekuly spôsobujúce zápach. 
Zostatkový ozón sa po cca. 30 minútach 
rozkladá spätne na kyslík.

ozonegen P (portable)
prenosné zariadenie produkujúce ozón

Zariadenie je určené pre dezinfekciu rôznych druhov priestorov.  
Jednoduchá obsluha - podľa objemu miestnosti na ovládacom 
displeji nastavíte parametre dezinfekčného cyklu 
a tlačidlom “Štart” spustíte ozonizáciu.
Zariadenie sa vypne automaticky.

ozonegen WM (wall mounted) 
programovateľné stacionárne zariadenie produkujúce ozón

Zariadenie je určené do priestorov, kde je potrebná pravidelná 
(denná) dezinfecia. Ide o bezobslužné zariadenie, ktoré je možné 
vopred nastaviť na požadované parametre: čas dezinfekcie, 
čas spustenia, a počet opakovaní dezinfekčných cyklov (dní). 
Táto vlastnosť umožňuje zladenie fungovania 
vzduchotechniky objektu a ozóngenerátora.

Produkcia ozónu
Zariadenia sa vyrábajú v štyroch variantách podľa výkonu: 
3500 mg/hod., 7000 mg/hod., 10500 mg/hod. a 14000 mg/hod.

 Benefity ponúkaných zariadení: 
 vysoká a spoľahlivá produkcia ozónu 
 priaznivý pomer cena/výkon
 prevedenie HEAVY TOOL - odolná konštrukcia

 určená pre každodenné profesionálne používanie
 farebné vyhotovenie podľa požiadaviek zákazníka,

 štandardne RAL9003/5015 (biela/modrá)

typ rozmery (Š x Vx H) príkon/ozón
ozonegen 3500 23 x 15/20*x 48 cm 40 W/3500mg/hod.
ozonegen 7000 23 x 15/20*x 48 cm 80 W/7000mg/hod.
ozonegen 10 500 23 x 15/20*x 48 cm 110 W/10500mg/hod.
ozonegen 14 000 23 x 15/20*x 48 cm 150 W/14000mg/hod.
* WM/P (varianta wall mounted je vysoká 15cm/ prenosné zariadenie má výšku 20 cm)

O3G_WM - riadiaca jednotka O3G_P - riadiaca jednotka

“Koniec zápachu, ľahko a bezstarostne.” 

viac na strane 42


