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Генератора за ОЗОН

Aerolimp/АЕРОЛИМП
Професионално преносимо оборудване
За шоково третиране за среда без хора.

Производителност на озон

Оборудване:
Генератор за озон

•включено

Измерване на концентрацията на
озон в околната среда

•включено

Турбина за въздух

•включено

Деструктор за озон

•включено

PLC командно табло с тъчскрийн

•включено

Иноксова кутия с колела

•включено

МОДЕЛ

64

Поток на турбината
дебит

1.000

АЕРОЛИМП 64

1000 m3/h

Електрическо захранване

230 V, 50-60 Hz

Преносим озонов генератор за третиране на въздух – последно поколение.
Мощен, компактен и стабилен. Въздушната турбина и генераторът на озон са
безшумни, с въздушно охлаждане. Разрядът corona осигурява постоянен поток и
висока концентрация на озон във въздушния поток, използва се за дезинфекция
на повърхности и освобождаване на миризми от помещения.
Окомплектован с газ анализатор за измерване на концентрацията на озон в
околната среда, както и тъчскрийн дисплей, който позволява потребителят да
избира желаното ниво на озониране при всяко третиране. Също така показва
постигнатите озонови концентрации чрез графика.

Потенциална консумация на ел. енергия 1.200 W
Размер за изхода на озон

тръба 200 mm

Тегло

50 kg

Тегло с опаковка

60 kg

Размери AxBxCcm опаковано

75 x 95 x 75

Справка за поръчка

AEROLIMP.OOOl

m3/h

ОПИСАНИЕ

Максимална производителност на ОЗОН M g o j b
Дебит на турбината

g03/h

За какво се използва Аеролимп?
За дезинфекция и премахване на миризми в помещения, чрез шоково озоново
третиране. Мощен и бързо третиране с озон, който елиминира миризми, вируси,
бактерии гъбички и плесени в хотелски стаи, салони, болници, автомобили,
каравани, автобуси, влакове, самолети, яхти, кораби и др. Също така се използва в
складове, хранително-вкусова промишленост, ветеринарни кабинети, фитнес,
детски градини, магазини и др.

Кой го използва?
• Болници, резиденции, хотели
• Хранителна индустрия
• Винарни
• Търговски обекти
• Кланици
• Почистващи фирми

Un producto disenado y fabricado por Ingeniena del Ozono S.L.U.
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