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GENERÁTOR OZONU
ŘADA: ANNIHILATOR MAXI 10 000 displej

Generátory ozonu řady ANHILATOR jsou kompaktní přístroje, které produkují ozon ze vzduchu.

OZON má mimořádně velkou mikrobiocídní účinnost. Když je správně použitý, zabíjí všechny
známé bakterie, viry, plísně a jiné mikroorganismy rychle a dokonale. Navíc se ozon rozkládá na
kyslík a nezanechává žádné vedlejší produkty svého působení. Je to velmi účinný, ekologicky
přijatelný prostředek pro dezinfekci.

Je o mnoho účinnější než UV záření, běžně používané pro dezinfekci ovzduší. Ozon má navíc i tu
vlastnost, že oplývá dezodoračním efektem, který má za následek rozklad zapáchajících látek a tím
redukci zápachu.

OZON je velmi nestabilní a není možné ho skladovat, proto se musí vyrábět na místě potřeby.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

MODEL: ANNIHILATOR MAXI 10 000

Pracovní plyn: vzduch bez prachu a oleje.
Produkce ozonu:
Rozměry:
Distribuce ozonu:
Napájení:
Pracovní prostředí:
Spotřeba el. energie:

10g O3/hod ze suchého vzduchu.**
výška 880 x šířka 530 x hloubka 530mm.*
přetlaková (podle provedení), max 10 kPa (0,1 atm).
230V/50Hz, Imax 1A, uzemněný okruh.
teplota: max. 40°C, relativní vlhkost: max 85%.
max. 250 W.

PROVOZNÍ POMÍNKY:

Pracovní podmínky:
-
-
-
-
-

Provozní teplota okolí : 5 - 40°C.
Vlhkost : maximálně 85%.
Napájecí napětí : 230V~ / 50Hz.
Přístroj se nesmí dostat do styku s vodou.
Do přístroje se prostřednictvím vstupu nebo výstupu nesmí dostat voda.
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NÁVOD NA POUŽITÍ GENERÁTORU OZONU:

Generátor ozonu je vybaven dotykovým digitálním displejem, kterým se celý generátor ozonu
ovládá.

Generátor ozonu zapněte černým tlačítkem ON/OFF, na displeji se zobrazí následující ovládací
obrazovka.

Režim výkon Vám umožňuje plynulou regulaci výkonu ozonu po 1% v rozmezí 0-100%.

Režim časovač Vám umožní nastavení doby vypnutí generátoru po 1 minutě v rozmezí 0- 24
hodin a plynulé nastavení výkonu ozonu po 1% v rozmezí 0-100%. Pro spuštění režimu a
generátoru ozonu stiskněte tlačítko ON/OFF.

Režim sekvence Vám umožní nastavení doby chodu generátoru a dobu pauzy, toto se
neustále opakuje. Pro nastavení časů chodu a pauzy využijte tlačítko + a - . Pro spuštění
režimu a generátoru ozonu stiskněte tlačítko ON/OFF.
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Režim Odložený start Vám umožňuje tzv. odložený start, tedy dobu, za kterou se spustí
ozonizace. Režim odložený start je možno kombinovat s režimem časovač i s režimem
sekvence. Vždy platí a je zapnuto to, co svítí zeleně.

Generátor ozonu umožňuje jak tzv. TVRDOU DEZINFEKCI tak i řízenou atmosféru O3.

Generátor ozonu je možné při ozonizaci použít uvnitř upravovaného prostoru, kde k tomuto slouží
vyfukování komínem.

Pro ozonizaci boxů nebo vzduchotechniky s použitím bílý vývod v komínu generátoru ozonu.

Generátor ozonu musí vždy ukazovat průtok na průtokoměru.

Generátor ozonu je vybavený automatickou kontinuální sušičkou vzduchu, která funguje
automaticky bez zásahu uživatele. Pod generátorem se může objevit kondenzovaná voda.

OZONIZACE PROSTŘEDÍ (DEZODORACE A DEZINFEKCE)

1. Generátor umístěte do upravovaného prostoru ozonem tak, aby nic nebránilo přívodu
vzduchu do generátoru a výstup ozonu směřoval do prostoru.

2. Uzavřete okna, dveře a ujistěte se, že se v daném prostoru nenacházejí osoby, zvířata, květiny.
3. Zapněte generátor. Čas potřebný na ozonizaci se určí podle rozsahu znečištění, kontaminace

(pachu, výskytu plísní. V případě potřeby ozonizaci opakujte.
4. Po uplynutí stanoveného času vypněte generátor.

Nutno pravidelně měnit filtry chladících ventilátorů dle znečištění, jsou

umístěny zespodu generátoru ozonu. Provozováním generátoru ozonu se

zanesenými nebo žádnými filtry podstatně snižujete životnost zařízení. Na

případné reklamace způsobené zanesenými nebo žádnými filtry chladících

ventilátorů nebude brán zřetel.
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Přístroj je zdrojem ozonu, zabezpečte, aby nedošlo k překročení jeho povolené koncentrace.
Nevdechuj te  ozon př ímo z v ý s t up ů ozonu na generátoru!

Zamezte vstup do ozonizovaných prostor bez použití dýchací polomasky s
uhlíkovým filtrem.
Po ukončení ozonizace prostor odvětrejte s použitím dýchací polomasky s

uhlíkovým filtrem nebo vyčkejte minimálně 3 – 6 hodin po ukončení
ozonizace, kdy vstup do upravovaných prostor ozonem bude bezpečný.

Lidský čich je schopný rozeznat přítomnost ozonu v ovzduší už při velmi nízkých koncentracích.
Typické koncentrace (v přírodě) dosahují 0,03 ppm, můžou dosáhnout i 0,1 ppm. Při této úrovni je
ozon schopný udržet patogeny v přijatelné míře a přitom není škodlivý vůči vyšším formám života,
jako jsou zvířata nebo člověk.

 

 

 

Koncentrace pro trvalé 24 hod. působení – 0,05 ppm (o.s.h.a.)

Koncentrace pro 8 hod. působení – 0,1 ppm (o.s.h.a.)

Koncentrace pro krátkodobé působení – 0,3 ppm (o.s.h.a.)

Př i d louhodobém vys t aven í zvýšené koncen t r ac i  může d o j í t k drážd ivému
kaš l i , p ř ípadně k bo les t i h l avy. V t akovém př ípadě opusť t e  ozon izovaný
pros to r .

Přístroj je zdrojem tepla, zabezpečte dostatečnou cirkulaci vzduchu pro jeho ochlazování.
Proveďte kontrolu správného napájení.
Přístroj musí být zapojený na uzemněný okruh.
Vypínač a zásuvka, do které je zapojený napájecí kabel přístroje, musí být přístupná obsluze.
Přístroj nezapínejte do zásuvky v případě, že je napájecí kabel poškozený.
V žádném případě neprovádějte opravy. Vždy se obraťte na prodejce nebo servisní
středisko.

*Rozměry se dle provedení mohou lišit

**výkon je udáván ze suchého vzduchu za pomocí sušiček vzduchu

Foto je pouze ilustrační.
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