ELECTRI. ipari ózongenerátor,
40.000mg/h, 1500m3-ig
Electrical ózongenerátor elegáns
hordozótáskába építve!
Azoknak ajánljuk, akik nem elégednek meg az átlagossal és nem szívesen
kötnek kompromisszumot akkor, amikor a megoldás karnyújtásnyira van. Az
Electrical ózongenerátor készüléke minden környezetben és szituációban
bevethető a 100%-ban vegyszermentes fertőtlenítésre. Exkluzív megjelenése
miatt tökéletes megoldás azoknak, akik a készüléket napi szinten használnák,
nem bajlódnának a folyamatos dobozolással, de egy olyan tárolási lehetőségre
vágynak, ami bármilyen környezetbe beleillik. Elsősorban szépségszalonokba,
irodahelyiségekbe, kiállítóterekbe és galáriékba, valamint a kévázók, éttermek
és a hotelek vendégtereibe ajánljuk, de otthonunkba is tökéletesen bele illik.

ELECTRICAL TM-ZJGS40G
ózongenerátor 1500 m³-ig – pár perc és
kész!
A megszokottnál magasabb ózongáz kibocsátásának (40 g/h),- illetve a dupla
TURBÓ ventilátornak köszönhetően a sterilizálás kisebb helyiségekben a
megszokott idő töredéke lesz! Egy 20m2 és 2,6 belmagasságú (52m3)
helyiséget az ózongenerátor mindössze minimum 8-10 perc alatt sterilizál! Ha
vírus jelenléte forog fenn az adott helyiségben, javasolt a fertőtlenítési idő
megtöbbszörözése. Erről a gépről elmondható, hogy 40.000 mg ózongázt
termel óránként, amit a légtérbe ki is tud bocsátani a TURBÓ ventilátoroknak
köszönhetően (ez nagyon lényeges, mert hiába termel egy gép ózongázt, ha
nincs megfelelő gázáramlási sebessége, ami az adott helyiséget teljes
mértékben megtölti ózongázzal).

Az Electrical dupla turbó ventilátor
ózongenerátor előnyei:
A TURBÓ ventilátornak köszönhetően a gépházban megtermelt ózongázt,
sokkal rövidebb idő alatt képes az adott helyiségbe eljuttatni, mint a Magyar

piacon kapható társai. Itt lényeges, hogy milyen hatékonysággal tud a gáz
áramolni, ezt nevezzük gázáramlási sebességnek. Ha a készülékbe lassú
ventilálás van, akkor sokkal több időt vesz igénybe az adott légterünk
fertőtlenítése! Válassza a prémium minőséget, nem fog csalódni!

Telis – tele professzionális alapanyagokkal, így a folyamatos
működés és a hosszú élettartam nem okozhat problémát:
* 7 lapáttal felszerelt TURBÓ VENTILÁTOR meghajtás
* sterilizálja és fertőtleníti a helyiséget rövid idő alatt
* golyóscsapágyak, hosszú élettartam, folyamatos üzemelés
* festett alumínium ötvözet, öntött keret, rozsdamentes és nedvesség álló

* rézmotor, hosszú élettartam és magas fokú biztonság

Az Electrical ózongenerátor alkalmazási
területei és lehetőségei:




Helyezze a készüléket a fertőtleníteni kívánt helyiségbe, lehetőség
szerint magasan fekvő és egyenletes felületre (példul asztal, pult,
szekrény vagy polc). Az ózongenerátor elhelyezésekor fokozottan
ügyeljen a hő zavartalan távozására!
Kapcsolja be a készüléket és állítsa be a működési időt.



Az ózongenerátor alkalmas a zárt terek 100%-os vegyszermentes
fertőtlenítésére.

Az Electrical TM-ZJGS40G ózongenerátor
további alkalmazási területei:








Épületek klímarendszereinek tisztítása: a készüléket minden esetben
helyezzük a klíma beltéri egységének a közelébe, és ha van rá mód,
akkor a beltéri egység fölé vagy azzal egy szintben.
Klíma tisztítás gépjárműben: az ózongenerátor készüléket helyezzük a
gépjármű ülésére, majd a jármű belső keringetését tegye közepes
fokozatra. Ügyeljünk arra, hogy a légbefúvúk az ózonos levegőt a
szélvédőre vagy a gépjármű felső részébe fújják. Figyelem! Az ózonos
klímafertőtlenítés során az akkumulátort érdemes töltőre kapcsolni.
Penészgomba ellen: helyezze a készüléket a penésszel fertőzött
területre, majd kapcsolja be és időzítse. A penészmentesítést követően a
felületeken található, immár porózus penészfoltokat alaposan törölje le.
A penészfertőzés újbóli kialakulássa ellen használja rendszeresen az
ózongenerátor készüléket.
Rovarok ellen: mivel az ózongáz minden létező mikroorganizmust
elpusztít, ezért a kezelt terültet nagyságától és az ózon
koncentrációjától, valamint a kezelés időtartamától függően nagy
hatékonysággal képes elpusztítani a rovarokat is.

Fontos! Az Electrical ózongenerátor működése közben
a zárt térben tartózkodni tilos!
A fertőtlenítés alatt álló területre háziállatot beendegni tilos! A növényeket a
fertőtlenítés alatt el kell távolítani a helységből! Használatakor helyezze
magasabbra a gépet, például asztalra. Az ózongenerátor használatot követően
pedig szellőztessen legalább 30 percig.

Amit az Electrical TM-ZJGS40G ózongenerátorról még
tudni érdemes:
A prémium quartz csönek köszönhetően az ózontermelés nagyobb felületen
történik, így még hatékonyabban termeli az ózongázt a légterünkben.
Élettartama a normál kerámia lemezhez képest több min 4 szerese, tehát

elmondható, hogy nagyon költséghatékony! A felhasználónak nem kell azt 1-2
év elteltével töb tízezer forintért cserélnie!
Dupla TURBÓ ventilátor a még fokozottabb teljesítményért! A koffer két
oldalán beszívja a levegőt, míg a tetején a 2 db nagy teljesítményű ventilátor
kifújja a megtermelt ózongázt!

