ÚJ” FEILI ózongenerátor, 10.000mg/h, 500
m³-ig
A FEILI 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.

A FEILI ózongenerátor, 500 m³-ig 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 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.

A FEILI FL-B810SY ózongenerátor, 500 m³-ig
előnyei:
A TURBÓ ventilátornak köszönhetően a gépházban megtermelt ózongázt, sokkal
rövidebb idő alatt képes az adott helyiségbe eljuttatni, mint a Magyar piacon
kapható normál ventilátorral felszerelt 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

A FEILI FL-B810SY ózongenerátorba az új
fejlesztésű prémium kerámia lemez került
beépítésre

Ennek a típusnak az élettartalma sokkal magasabb, mint a piacokon lévő
termékeké. Ez azért lehetséges, mert a 13 db hűtőbordákkal felszerelt 8mm
vastag prémium alumínium ötvözet és kerámia lemeznek köszönhetően, a
hűtése magasabb fokon ellátott. Elmondható, hogy az évek múlásával is
folyamatosan biztosítani tudja a megfelelő ózongáz mennyiséget. Nem kell pár
év elteltével cserélni a kerámia lemezt, így sok pénzt tud megspórolni
használójának! Ez a kategória a Magyar piacokon nem nagyon elérhető!

A TOP kategóriás FEILI cég bemutatkozik:
FEILI egy modern high-tech vállalat, ami ózonfertőtlenítő felszerelések
kutatására, fejlesztésére, gyártására és értékesítésére szakosodott. A FEILI
mindig tartotta magát a “független kutatás-fejlesztés, technológia
tökéletesítése, térnyerés minőség által” elvhez. Ügyfeleiket magas minőségű és
megfizethető termékekkel szolgálják ki. Egyik mottójuk a “Modern irányítás,
kiváló minőség, elérhető ár, jó szolgáltatás” négyese. A 2011-es alapítás óta
rengeteg vásárlót nyertek meg egyedülálló és fejlett ózontechnológiájukkal,
fejlett üzletfilozófiával és pontos piaci helyezkedéssel. A vállalat az
ózontechnológiai iparban a TOP 5-ben szerepel. Szintén rendelkezik ISO 9001-es
minőségtanúsítvánnyal, termékei pedig megfeleltek a nemzetközi CE biztonsági
teszteken, így az Európai Unióban értékesíthetők.
A FEILI elsősorban személyre szabott termékeket fejleszt és gyárt: nagy-,
közepes- vagy kisméretű levegő hajtású ózongenertorok, oxigén hajtású

ózongenerátorok, középrendszeri cirkulációs ózonfertőtlenítő gépek,
multifunkciós ózonfertőtlenítő szekrények, stb. Modern vállalatként
felsőkategóriás márkákat építenek. A FEILI filozófiája szerint jobb elmagyarázni
az árat, mint magyarázkodni a minőség miatt. Így magas minőséget adnak
megfizethető áron.

Fontos! A FEILI 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.

Ózon biztonsági adatlap
Megbízhatósági garancia, igazolások:
Felső sor: Fertőtlenítési igazolás / Kiváló kínai márka
Középső sor: ISO igazolás / Formaterv szabadalom / CE igazolás
Alsó sor: E-coli elleni igazolás / Formaldehid elleni igazolás / Növényvédő elleni
igazolás

