
Pinuslongaeva ipari PL-G3/144G professzionális 
ózongenerátor, akár 4000 m³-ig, 2 db TURBÓ ventilátorral 

a legmagasabb szintű fertőtlenítéshez. Csúcsminőségű ipari 
tisztítású hordozható ózongenerátor digitális időzítővel. 

Rövidítse le a fertőtlenítési időt akár pár percre! 
Kizárólagosan a magyarországi forgalmazótól, raktárról 

azonnali szállítással! 

Miért fizetne többet, ha a specialistánál prémium 
minőséget kap a normál minőséggel majdnem azonos 

árért…?! 

Pinuslongaeva ipari ózongenerátor 4000 
m³-ig, a legmagasabb szintü 
fertőtlenítéshez. 
Csúcsminőségű ipari tisztítású hordozható ózongenerátor digitális 
időzítővel. Rövidítse le a fertőtlenítési időt akár pár percre! Kizárólagosan a 
magyarországi forgalmazótól, raktárról azonnali szállítással! 

Kiknek ajánljuk a Pinuslongaeva ipari PL-G3/144G 
professzionális ózongenerátort? 

A hatalmas, akár 4000 légköbméteres teljesítménye miatt elsősorban azon 
megrendelőinknek ajánljuk, akik számára az extra gyors fertőtlenítés 
kiemelten fontos, valamint nagy légteret szeretnének sterilizálni – kezelni. 

A felsőkategóriás Pinuslongaeva márka szupergyors fertőtlenítésre képes 
ózongenerátor készüléke kiválóan alkalmas: 

 szállodák 
 éttermek 
 szépségszalonok 
 oktatási intézmények 
 edzőtermek 
 gyártó és szerelősorok 
 sportcsarnokok 
 valamint ipari csarnokok teljeskörű fertőtlenítésére. 



Pinuslongaeva ózongenerátor 4000 
m3-ig, pár perc és kész! 

Az extra magas ózonkibocsátásának (144 g/h), illetve a csúcsteljesítményű 
dupla TURBÓ ventilátornak köszönhetően a sterilizálás kisebb 
helyiségekben a megszokott idő töredéke lesz! Egy 50m2 és 3m 
belmagasságú (150 m3) helyiséget az ózongenerátor mindössze minimum 
5-7 perc alatt sterilizál! Ha vírus jelenléte forog fenn az adott helyiségben, 
javasolt a fertőtlenítési idő megtöbbszörözése. Erről a gépről elmondható, 
hogy 144.000 mg ózont termel óránként, amit a légtérbe ki is tud bocsátani 
a nagy teljesítményű TURBÓ ventilátornak köszönhetően (ez nagyon 
lényeges, mert hiába termel egy gép magas ózongázt, ha nincs  megfelelő 
gázáramlási sebessége, ami az adott helyiséget teljes mértékben megtölti 
ózongázzal). 

A Pinuslongaeva ipari ózongenerátor 
4000 m3-ig 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. 

 Penészgomba ellen: helyezze a készüléket a penésszel fertőzött 
területre, majd kapcsolja be és időzítse. A penészmentesítést 
követően (ez akár több alkalom is lehet, amíg eléri hatását) a 
felületeken található, immár porózus penészfoltokat alaposan törölje 
le. A penészfertőzés újbóli kialakulása ellen használja rendszeresen 
az ózongenerátor készüléket. 

 Rovarok ellen: mivel az ózongáz minden létező mikroorganizmust 
elpusztít, ezért  a kezelt terület nagyságától és az ózon 
koncentrációjától, valamint a kezelés időtartamától függően nagy 
hatékonysággal képes elpusztítani a rovarokat is. 

 Különböző csarnokokba, akár a szellőztető rendszerre is ráköthető 
gégecsővel! Így a szellőző járatokon tud az ózongázunk a légtérbe 
jutni! A Pinuslongaeva  ipari PL-G3/144G professzionális 
TURBOFAN  ózongenerátor előnyei: 

A nagyteljesítményű TURBÓ ventilátornak köszönhetően a gépházban 
megtermelt ózongázt, sokkal rövidebb idő alatt képes az adott helyiségbe 
eljuttatni. 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! 

https://ozonspecialista.hu/felhasznalasi-javaslatok/peneszedes-megszuntetese/


 

 Csúcsteljesítményű  7 lapátos TURBÓ ventilátorral 
(15cm*15cm*5cm) felszerelve, ami a gázáramoltatásban kiemelt 
szerepet játszik, így a lehető leghatékonyabban tudja megtölteni az 
adott légteret. 

 turbóventilátor meghajtású fertőtlenítés 
 sterilizálja a helyiséget EXTRA rövid idő alatt 
 golyóscsapágyak, hosszú élettartam és folyamatos üzemelés 
 festett alumíniumötvözet, öntött keret, rozsdamentes és 

nedvességálló 
 rézmotor, hosszú élettartam és magas fokú biztonság 



 

Fontos! A Pinuslongaeva ózongenerátor 
4000 m3-ig működése közben a zárt 
térben tartózkodni tilos! 
A fertőtlenítés alatt álló területre háziállatot beengedni tilos! A növényeket a 
fertőtlenítés alatt el kell távolítani a helységből! Az ózongenerátor 
használatot követően pedig szellőztessen legalább 30 percig. 
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