*Garanti Belgesi Son Sayfadadır

Çocuklar c hazla oynamasını engelley n z.

*Ozon gazı d rekt solunulmamalıdır
*C hazı canlı bulunmayan boş ortamlarda çalıştırmayınız.
*C hazın açık olan bölümler ne ve havalandırma boşluklarına yabancı c s mler sokmayın.
*C hazı kapalı dolap,kutu vb. ç nde çalıştırmayınız.
*C haza zarar vermemek ç n ve hayat tehl ke arz ett ğ nden c hazın kumanda panosu ve c hazın bütününü suyla
temas ett rmey n
*Elektr k ﬁş n pr zden çıkarırken c haza asılarak yada kablosundan çekerek çıkarmayın

Örnek Kullanım Süreler

C hazın çalışma prens b , b r hava fanı vasıtası le çer s nden geçen havadak
oks jen n ayrıştırılarak ve oks jen n yapısının değ şt r lmes yle meydana gelen üç
atomlu ve enerj yüklü akt f oks jen(ozon) hal ne gel r. Fan yardımı le ozon ver lmes
le serbest kalan enerj n n tam ve etk n kullanımı ve akt f oks jen n güçlü, etk l
oks tley c etk s n kullanma prens b ne dayanır. Elde ed len ozonun ortama ver lmes
le aslı olan oks jene dönene kadar görev n yapar Klorüre göre 100 kat h poklorüre
göre 10 kat daha güçlü ve daha kısa zamanda etk l d r. Ozonun havaya ver lmes
le yarılanma ömrü çok kısadır. Maks mum 30 dak ka çer s nde oks jene döner.
Hava sıcaklığı artışı bu sürey daha da kısaltır. Ozon aynı şartlar altında klordan
3100 kat daha güçlü dezenfeks yon etk s ne sah pt r. Ozon gazının kararsız yapısı,
dezenfeks yon şlem sonucunda, atmosfere açık ortamda 30 dak kada, kapalı
ambalaj ç nde 8-12 saat arasında, herhang b r artık kalıntı bırakmadan
hammaddes
olan oks jene dönüşmes n
sağlar.

ORTAM

ALAN

Otomob l
5 m²
Banyo
10 m²
20 m²
Mutfak
Yatak Odası 30 m²
50 m²
Salon
İşyer
100 m²

5GR 10GR
4 dk
7 dk
15 dk
30 dk
45 dk
60 dk

2 dk
4 dk
10 dk
15 dk
30 dk
40 dk

DİJİTAL

Üst tarafta kırmızı çalışma zamanın ekranı yanıp sönecekt r bu durumda ken yukarı ve aşağı ok tuşları
le çalışmasını sted ğ n z zamanı (san ye) bel rley n.
Ardında SET tuşuna b r kere basıp bırakın mav renkl bekleme ekranı yanıp sönecekt r. Bu alana c hazınızın
tekrar çalışmadan önce ne kadar beklemes gerekt ğ n b lg s n yukarı ve aşağı ok tuşları le (san ye) g r n.
İşlem b tt kten sonra 6 sn kadar bekley n ekranlar sab t olunca g rd ğ n z değerler hafızaya alınmış olacaktır.

10gr ç n

Ev Dezenfeksiyonu
Araba Dezenfeksiyonu
Depo Dezenfeksiyonu
İş Yeri Dezenfeksiyonu
Tuvalet Dezenfeksiyonu
Giysi Dezenfeksiyonu

Endüstriyel

Kullanım Alanları

Ekipman Dezenfeksiyonu
Ortam Dezenfeksiyonu
Kabin Dezenfeksiyonu
Yüzme Havuzu Dezenfeksiyonu
Yangın Sonrası Koku Giderimi
Su Baskını Sonrası Koku giderimi
Sigara Kokusu Giderimi
Kötü Koku Giderimi

Evsel

Ozon Kullanım Alanları.

Otel
Mağaza
Restoran - Cafe
Okul - Dersane
Oto Yıkama
Market - Bakkal
İş Yeri
Kongre Merkezi
Toplantı Salonu
Sinema Salonu
Tiyatro Salonu
Düğün Salonu
Veteriner

Spor Salonu
Hastane
Muayenehane
Fabrika
Yat - Tekne
Huzurevi
Banka Şubeleri
Otomotiv
Catering
Et-Süt Ürün Tesisleri
Ortak Kullanım Alanları
Umumi Tuvaletler

