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ГЕНЕРАТОР ЗА ОЗОН

GPZ

Линия Преносими За шоково третиране на околна среда и озониране на малки
За третиране на въздух и вода
Оборудване
Таймер

• Включено

Двойна турбина

• Включено

Дръжна

• Включено

Ко м пре с о р

• Включено

Герератор за озон

• Включено

Модели:

Производителност на озон

до

4

g03/h

G PZ2 - E

G PZ4 - E

Производителност на озон

1.000-2.000 mg03/h

1.000-4.000 mg03/h

Дебит на турбината

130 m3/h

130 m3/h

Регулируем таймер за третиране

1-45 минути

1-45 минути

Препоръчителен макс. обхват

10 metros

10 metros

Електрическо захранване

230V, 50-60 Hz

230V, 50-60 Hz

Потенциално консумация

150 W

200 W

Изход на озон

За Мека връзка 8 mm

За Мека връзка 8 mm

ТЕГЛО

7 Kg

7,5 Kg

Ancho x Alto x Profundo cm

20 x 20 x 44

20 x 20 x 44

Справка за поръчка

FABGAGPZ.0001

FABGAGPZ.0002

За какво се използва?

Описание:
Преносим, мощен и здрав генератор на озон. Безшумен, с въздушно
охлаждане коронална система за изхвърляне. Той работи от предварително
филтриран и изсушен околен въздух, задвижван от мембранен компресор,
който включва системата.
Позволява третиране с регулируем таймер-стоп. Има изход на озон през
тръбопровод и ви позволява да третирате въздух и вода. Включва
предпазител и старт ключ.

За дезинфекция и премахване на миризми бързо и мощно в среда, повърхности и
тъкани. Той също така позволява на озона да балон в малки обеми вода или да
инжектира озон във вентилационните канали. Шокова обработка с озон, която
дезинфекцира и елиминира миризмите в хотелските стаи, старчески домове,
болници, автомобили на закрито, каравани, кемпери, влакове, самолети. Използва
се и във бутилки с вода, бъчви, малки резервоари за питейна вода и др.

У с ло ви за рабо та

Влажност

< 80%

Температура

1-35 °C

Концентрация на летливи органични съединения ЛОС

< 150 ppm

Допълнително оборудване
•
•
•

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

Contacte

Захранващ кабел 2 метра.
Сменяем въздушен филтър
Ръководство за употреба

en

el

956

854 783/www.zonosistem.com

