ELECTRI. TMGS-20G ózongenerátor 500
m³-ig otthoni használatra – fertőtlenítés a
lakás bármely pontján
Az ELECTRICAL márka 20 g/h kibocsájtású ózongenerátor az otthoni
vegyszementes fertőtlenítés egyik legjobb módja. A készülék
hordozhatóságának köszönhetően az eszköz a lakás bármely pontján
elhelyezhető, nagy kapacitása miatt pedig a nagyobb területket
fertőtlenítésére is alkalmas. A folyamatos működésnek köszönhetően, akár
500 m3-ig használható zárt térben, vagyis az egy légterű előszoba-nappalikonyha fertőtlenítése egy használattal megoldható (ez esetben ventillátor
behejezése is javasolt a helységbe).

A család egészségének a megőrzésére!

Az ELECTRICAL ózongenerátor 500 m³-ig
használata:





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 ózongenerátor 500 m³-ig
alkalmazási javaslatai és területei:

Az eszköz a lakás minden helyiségében használható a baktériumok, vírusok,
penészgombák, rovarok és a kellemetlen szagot árasztó szerves molekulák
elpusztítására. Az ózongenerátor alkalmas a régi bútorok, dohos szekrények és
a textíliák szagtalanítására is, valamint egy átalakító használatával a gépjármű
és a benne található klímaberendezés fertőtlenítésére is kiváló.








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 kapcsoljuk be a jármű belső keringetését,
közepes fokozaton. 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.

Magasabb élettartalmú kerámia csempe a hosszabb működésért! Az ózongázt
termelő kerámia csempe ebben a gépben 3 emeleten helyezkedik el a
transzformátoron, tehát nincsenek össze ragasztva, mint a hasonló gépekben!
Ennek köszönhetően a hőleadás nem süti ki 2-3.000 munkaóra elteltével a
kerámia csempét. A megfelelő tárolás és karbantartás mellett maximum 68.000 munkaórát bírnak működni. Lényeges, hogy a gép ne porosodjon, mert a
kerámia csempére ráégett por rontja a csempék élettartamát! Így minden
esetben a dobozába visszacsomagolt állapotban érdemes tárolni!
A nagyteljesítményű ventilátornak köszönhetően a gépházban megtermelt
ózongázt, sokkal rövidebb idő alatt képes az adott helyiségbe eljuttatni, mint a
Magyar piacon kapható egyes 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:






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

Fontos! Az 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.

