
Ózongenerátor közepes és nagyméretű helyiségek, 
valamint meghatározott mennyiségű víz 
mélyreható tisztításához

Ózon: tiszta és egészséges, természetes

Ózon: amit érdemes tudni róla

Az ózon a természetben előforduló színtelen, szúrós szagú gáz, amely három oxigénatomból áll (O3).  A Föld fel-
ső légkörében található, ahol a nap ultraibolya sugárzásának hatására az oxigénmolekulákból keletkezik. Ugyan-
akkor kialakulhat viharok okozta elektromos kölcsönhatások során is, illetve magasabb koncentrációban megta-
lálható a magasabb hegyekben, ahol a friss és a tiszta levegő érzést adja.

Az ózonos tisztítás során a levegőben és a vízben levő mikroorganizmusokat molekuláris oxidációval, hátraha-
gyott kémiai maradványok nélkül semlegesíti. Ennek köszönhető, hogy a Sanity System ózongenerátorai képesek 
például a rossz szagokat okozó molekulák semlegesítésére, és a friss, tiszta levegő érzését biztosítani.

Az ózon nem tárolható, de előállítható, illetve felhasználható zárt helyiségekben emberek vagy állatok jelenléte 
nélkül.

A Sanity System ózongenerátorok 
„Safe System” rendszere a kezelést 
követően a fennmaradó ózont képes 
visszaalakítani légköri oxigénné, ezáltal 
biztosítva a helyiség azonnali haszná-
latbavételét.

SANY-WATER-PLUS Generátor
MŰSZAKI JELLEMZŐK
Felépítés: AISI 430 rozsdamentes acél
Ózon előállítás: levegő ionizáció (10 g)
Katalízis: ózonsemlegesítő eszköz
Tápellátás: 110/250 V - 50/60 Hz
Beépített teljesítmény: 150 W
Biztosíték: 2 A
Tömeg: 13,5 kg
Maximálisan kezelhető térfogat: 400 m3

Működési és tárolási feltételek: + 4° C / + 38° C, 
maximális relatív páratartalom 90%
Vízkezelő: Szilikoncső szénszűrővel

SANY-WATER-PLUS PROGRAMOK:

HELYISÉG 60 m3-ig ............... Időtartam: 22 perc
HELYISÉG 100 m3-ig ............ Időtartam: 35 perc
HELYISÉG 200 m3-ig ............ Időtartam: 47 perc
HELYISÉG 400 m3-ig ............ Időtartam: 87 perc

VÍZ - 2 liter ............................... Időtartam: 5 perc
VÍZ - 5 liter ............................... Időtartam: 6 perc
VÍZ - 10 liter .......................... Időtartam: 10 perc

Felső panel 
7 programgombbal 
és állapot-kijelzővel

Bekapcsolást
jelző piros LED
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nyílás

Vízkezelő

Szűrő



Ózonos levegő és víztisztítás

Ideális bármilyen típusú helyiséghez és belső térhez, egészen 400 m3 légtérfogatig, illetve meghatározott vízmeny-
nyiséghez.
A SANY-WATER-PLUS ózongenerátor szagtalanítja és tisztítja a felületeket, valamint a vizet, a mikroorganizmu-
sok, a vírusok, a baktériumok, a penész, a pollen és a gombák semlegesítése által.

TISZTÍTJA
a levegőt és a felületeket, a vírusoktól, a baktériumoktól, a gombáktól, a penészgombák-
tól és a pollenektől, amelyek a legfontosabb tényezői az allergiás reakciók kiváltásának, 
illetve semlegesíti a vírusok nagy részét. A kezelési ciklus képes frissíteni a levegőt kór-
házakban, humán- és állatorvosi rendelőkben, kávézókban, éttermekben, idősek ottho-
nában, szállodákban, valamint bármilyen típusú kereskedelmi egységben.

FRISSÍTI
a helyiséget és a belső tereket, természetesen és tökéletesen semlegesítve a kellemetlen 
szagokat (izzadás, penész, állatok, füst stb.) okozó baktériumokat és polleneket - amelyek 
az allergiás reakciók fő okai.

A „Safe System” lehetőséget biztosít a kezelő számára az ózonnal való biztonságos munkavég-
zésre, ezáltal támogatja a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági előírások betartását.

Olasz és európai jogszabályok

OLASZORSZÁG
• Az Olasz Egészségügyi Minisztérium az ózont „a baktériumokkal, vírusokkal, 
spórákkal stb. szennyezett környezet természetes tisztítószereként ismeri el” 
(1996. 07. 31-i 24482. sz. egyezmény).
• Az Olasz Egészségügyi Minisztérium és a CNSA 2010.10.21., együttesen 
elismerte az ózon tisztító hatását a levegő és a víz kezelésében.

EURÓPA
2003 óta használják tisztításra a vízpalackozásban, az EFSA Bizottság 
2003.05.16., 2003/40/CE jogszabálya az élelmiszer-felhasználásra is kiterjed.

CNSA VÉLEMÉNY 
A KÖRNYEZETI LEVEGŐ 
ÓZONNAL TÖRTÉNŐ 

KEZELÉSÉRŐL

MEGSZŰRI
Az ózonnal dúsított víz képes bármilyen felületet, valamint a legkényesebb edényeket, 
műszereket megtisztítani, még azokat is, amelyek nem tisztíthatók magas hőmérsékleten 
és nyomáson. Az ózonnal dúsított vizet fel lehet még használni a köröm és a bőr sérülé-
seinek lemosására, valamint az ételkészítés során a zöldségek öblítésére.


