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ÓZONGENERÁTOR 

Sorozat:  ANNIHILATOR mini 4000 kijelző 

 
Az ANNIHILATOR sorozatú ózongenerátorok kompakt készülékek, amelyek ózont 

termelnek levegőből vagy oxigénből. 
Az ózon kivételesen magas biocid hatékonysággal rendelkezik. Helyes használat esetén gyorsan és 

tökéletesen megöli az összes ismert baktériumot, vírust, penészt és más mikroorganizmust. Ezenkívül 

az ózon oxigénre bomlik, és nem hagy mellékterméket. Nagyon hatékony, környezetbarát 

fertőtlenítőszer. 

Sokkal hatékonyabb, mint az UV-sugárzás, ezeket általában a levegő fertőtlenítésére 

használják. Az ózon szagtalanítást is biztosít, vagyis bontja a kellemetlen szagú anyagokat, és 

ezáltal csökkenti a rossz szagot. 

Az ózon nagyon instabil és nem tárolható, ezért ott kell előállítani, ahol arra 

szükség van. 

 

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ: 

MODELL: ANNIHILATOR mini 4000 

Táp gáz: por és olaj mentes levegő 
Ózon termék: 4 g O3/hr. szárított levegőből** 
Méretek: 820 mm magas x 440 mm széles x 440 mm mélység* 
Ózon eloszlás: túlnyomás (változattól függően) max  10 kPa (0.1 bar) 
Tápegység: 230 V/50 Hz, Imax: 1 A, földelt áramkör 
Munkakörnyezet: hőmérséklet: max. 40°C, relatív páratartalom: max. 85% 

                                               Kerülni kell a készülék vízzel való érintkezését. 
                                 Ne engedje, hogy víz kerüljön a készülékbe a be- vagy 

kimeneten keresztül. 
Energia felhasználás: max. 150 W 
 

   * A méretek változhatnak a verziótól függően. 

 

** A kapacitás a szárítóktól kapott száraz levegőre vonatkozik. 

     A fénykép csak illusztráció. 
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UTASÍTÁS AZ ÓZONGENERÁTOR HASZNÁLATÁHOZ: 
 

 

 
Az ózongenerátor digitális érintőképernyővel van felszerelve, amely a teljes generátor 

vezérlésére szolgál. 
 

 
 

Az ózongenerátort a fekete BE / KI gombbal kapcsolják be, és a következő vezérlő képernyőt 

jeleníti meg a kijelzőn. 

 

Teljesítmény (VÝKON) üzemmód: Lehetővé teszi az energia 1% -os lépésekben történő 

beállítását a 0–100% tartományban. 

 

Időzítő (ČASOVAČ) üzemmód: Lehetővé teszi a generátor kikapcsolási idejének beállítását 

1 perces lépésekkel a 0–24 óra tartományban. és a teljesítmény 1% -os lépésekben a 0–100% 

tartományban. A mód és az ózongenerátor futtatásához nyomja meg az ON / OFF gombot. 
 
Kapcsolási sorrend (SEKVENCE) mód: Lehetővé teszi a generátor futási és szüneteltetési 
idejének beállítását, amelyek ezt követően váltakoznak. A + és - gombokkal állítsa be a futási 
és a szünetidőket. A mód és az ózongenerátor futtatásához nyomja meg az ON / OFF gombot.
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Késleltetett ( ODLOŽENÝ ) indítási mód: Lehetővé teszi késleltetési idő, azaz az 
ózonizáció megkezdésének idejének beállítását. A késleltetett idő mód kombinálható mind az 
időzítő, mind a szekvencia üzemmóddal. Bármi zölden világít, engedélyezve van. 

 
 

A generátor lehetővé teszi az úgynevezett KEMÉNY FERTŐTLENÍTÉST és az ellenőrzött 

O3 koncentrációt. 

 
Amennyiben az ózongenerátort a kezelt területen belül használjuk, abban az esetben az ózon a 

generátor kéményén keresztül távozik. 

 
Amennyiben tárolókat vagy levegőrendszereket kívánunk fertőtleníteni, az ózongenerátor 

kéményén lévő fehér kimenethez csatlakoztatjuk az elvezető csövet. 

 

Az ózongenerátor áramlásmérőjén mindig látni kell az áramlási értéket. 

 
Az ózongenerátor automatizált folyamatos légszárítóval van felszerelve, amely a felhasználó 

beavatkozása nélkül automatikusan működik. Kondenzvíz jelenhet meg a generátor alatt. 
 

A KÖRNYEZET ÓZONKEZELÉSE (Szagtalanítás és fertőtlenítés ) 

 

1. Helyezze a generátort a fertőtlenítendő területre úgy, hogy semmi ne 

akadályozza a levegő beszívását, és az ózon kimenete a terület felé 

mutasson. 

2. Csukja be az összes ablakot és ajtót, és győződjön meg arról, 

hogy a környéken nincsenek személyek, állatok vagy növények. 

3. Kapcsolja be a generátort. A fertőtlenítéshez szükséges időt a 

szennyezettség mértéke és milyensége (rossz szag, penészgombák 

jelenléte) alapján határozzák meg. Ha szükséges, ismételje meg a 

fertőtlenítést. 

4. A beállított idő letelte után kapcsolja ki a generátort. 

 

 

Szükséges a hűtőventilátor szűrőinek cseréje szennyezettségük szintje 

alapján. Az ózongenerátor alján helyezkednek el. A generátor piszkos vagy 

hiányzó szűrőkkel történő működtetése jelentősen csökkenti annak 

élettartamát. A szennyezett vagy hiányzó ventilátorszűrőkkel történő 

üzemelésből eredő károk esetén a garanciális igényeket nem fogadjuk el.
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BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK: 

 
A készülék ózonforrás, ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a megengedett koncentrációs 

határértékeket. 

Ne lélegezze be az ózont közvetlenül a generátor ózonkimeneténél! 

 

Az emberi szaglás nagyon alacsony koncentrációban is képes kimutatni az ózon jelenlétét a 

légkörben. A tipikus természetes koncentráció 0,03 ppm, akár a 0,1-et is elérheti. Ezen a 

szinten az ózon képes a kórokozó-tartalmat ésszerű szinten tartani, miközben nem káros a 

magasabb életformákra, például az állatokra vagy az emberekre! 

           

          Egészségügyi határértékek: 

 0.05 ppm ózonkoncentrációjú helyiségben biztonságosan eltölthető idő 24 óra 

 

 0.1 ppm ózonkoncentrációjú helyiségben biztonságosan eltölthető idő 8 óra 

 

 0.3 ppm ózonkoncentrációjú helyiségben biztonságosan eltölthető idő néhány perc 
 

Hosszú távú megnövekedett koncentrációnak kitéve az ózon irritáló köhögést vagy fejfájást 

okozhat. Ilyen esetekben kérjük, hagyja el az ózonnal kezelt területet. 
 

A készülék hőforrás, gondoskodjon a megfelelő hűtést biztosító levegőáramlásról. 

Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a feszültség. 

A készüléket földelt áramkörhöz kell csatlakoztatni. 

A kapcsolónak és a csatlakozónak, amelyhez a készülék tápkábele csatlakozik, 

hozzáférhetőnek kell lennie az üzemeltető személyzet számára. 

Ne csatlakoztassa a készüléket, ha a tápkábel hibás. 

Soha ne próbálja megjavítani a rendszert. Ehelyett vegye fel a kapcsolatot az eladóval vagy 

egy szervizközponttal. 
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