ZonoSistem
I ngeni er i a d el Ozo no S .L.

Лист за търговско третиране 5201.R01

ф Озонова система за

Extracciones

кухненски аспиратори \ HASTA 20.000 M3H

иране за премИзИзвличане на лошите миризми от отделянето на кухненски пари.
Предназначена за дезодориране на газовете, извлечени от кухнята на ресторанти, барове и хранително -вкусовата промишленост.
Предназначена за качулки до 20 000 м3 / ч.

Ползи от третирането
Намаляване на лошите миризми
• намаление на ЛОС
• Автоматично третиране без труд
• Няма нужда да съхранявате или манипулирате
химикали Bajo consumo electrico

ZonoSistem е проектирал озонова система за премахване на миризми от кухненски и ресторанти. Оборудването работи непрекъснато, докато е активирано.
Необходимо е да се обуславя старта електрически.

Стандартно оборудване
Ref. pedido

Генератор за озон

•включено

Допълнително оборудване

Озонов ижектор

•включено

Тефлонова тръба 8 mm

COMTUBOS.OOIO

2 Метра тефлонова тръба

•включено

Хладилна сушилня

COMSECAD.0006

Избелете вашият озонов генератор въз основа на потока на газовете.

Modelos

GZ1 -E

GZ2-E

GZ3 -E

GZ7 -E

GZ012-ES

GZO20-ES

Поток за третиране

< 1.000 m3/h

< 2.000 m3/h

<3.000 m3/h

<7.000 m3/h

< 12.000 m3/h

< 20.000 m3/h

Производителност на озон

1 g03/h

2 g03/h

3 g03/h

7 g03/h

12 g03/h

20 g03/h

Електрическо захранване

230V, 50-60 Hz

230V, 50-60 Hz

230V, 50-60 Hz

230V, 50-60 Hz

230V, 50 Hz

230V, 50 Hz

Потенциялна консумация

80 W

130 W

160 W

500 W

550 W

570 W

О озонова връзка

Tubo 8 mm

Tubo 8 mm

Tubo 8 mm

Tubo 8 mm

Tubo 8 mm

Tubo 8 mm

Размер A x В x C cm

31x 24x16

40x30x20

40 x 30 x 20

80 x 40 x 25

85 x 45 x 25

85 x 45 x 25

Справка за поръчка

5201.0001

5201.0002

5201.0003

5201.0004

5201.0005

5201.0006

С технология за генериране на озон с борисиликатен диелектрик с въздушно охлаждане.
Да работи в нормални условия на околна температура 5-35 ° C и относителна влажност <70%.
За повече информация относно оборудването вижте продуктовия каталог. Оборудването изисква план за поддръжка .

Персонализирано предложение ...
ZonoSistem е специализирана в сложни въздушни обработки за всички
видове потоци. Поискайте вашия персонализиран проект на:
Proyectos@zonosistem.com Tlf .: (+34) 956854783 за България на
+359 888 004 940

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