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Hogyan működik a készülék?
A természetben  villámcsapás közelében nagy mennyiségben
keletkezik  ózon a légkörben.  Medic 80  utánozza ezt a
természetes folyamatot.

Az ózon, amit Medic 80 termel, elpusztítja a levegőben
a mikroorganizmusokat és lebontja azokat a vegyületeket
is amelyek kellemetlen szagokat okoznak.
A készüléken különböző beállításokkal programozható
az ózontermelés, hogy tökéletesen megfeleljen a
felhasználási helyszín követelményeinek.

Mire használható?
Légfertőtlenítésre és szagtalanításra, mert megszünteti 
a kellemetlen szagokat, és 99,5%  hatékonysággal pusztítja el
a levegőben lévő penészgombákat, vírusokat és baktériumokat.

Mi a Medic 80?
Medic 80 egy idővezérelt automatikus ózontechnológiás
légfertőtlenítő készülék.



Az ózon vagy "aktivált oxigén" az oxigénből alakul ki
nagyfeszültségű elektromos kisülés hatására.

Az ózongenerátor a természetet utánozva,
azt a természetes frissességét adja vissza,

amit gyakran érezni villámokkal tarkított vihar után.

Tulajdonságok és előnyök:

                                                                           

Elpusztítja a levegőben lévő mikroorganizmusok

és baktériumok 99.5%-t.                                                                

                                                

Medic 80 tulajdonságai és előnyei

Jelentősen csökkenti a fertőzések (gomba, vírus, bakteriális) levegőben
történő terjedésének a kockázatát

                                                                              Programozható beállítások                                      

Alacsony karbantartási követelmények                                                             

Gazdaságos üzemeltetés, alacsony energiafogyasztás (12 W)                                                            

Esztétikus, modern dizájn                           

Környezetbarát, vegyszermentes technológia       

3Alkalmas akár 150 m -es helyiség kezelésére.

Rögzített, vagy mobil eszközként is alkalmazható.

Egyszerű müködtetés és karbantartás.

Az ózon tiszta oxigénre bomlik reakció következtében.



ÓZONNAL DÚSÍTOTT

FERTŐTLENÍTŐ HATÁSÚ LEVEGŐ
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ecoeco Medic 80



"Kerestünk egy olyan terméket, amely tartósan képes megszüntetni

a szagokat és a dohányfüstöt a szállodánk a halljában, illetve konferencia termeiben.

Több illatosító készüléket kipróbáltunk, de eredménytelenül. Tapasztalatunk szerint azok

csak elfedi a szagokat mert hatásuk megszűnéséval a szagok újra érezhetőek voltak.

Amikor rábukkantam Medic 80 ózonkészülékre, sikerült végleges megoldást találni a problémára.

Ez egy rendkívül mobil termék, amelyet lehet falra szerelni, de elhelyezhető egy asztalra is.

Kiválóan alkalmas szállodai használatra. 

Saját takarító személyzetünket is felszereltük két hordozható egységgel.

És én is vásároltam egyet otthoni használatra.

Bármi legyen is a követelmény, a Medic 80 ózonkészülék a válasz rá!”

Marelize Viljoen- igazgató-Danubius Hotel, a Regent’s Park ****

"Köszönöm, hogy miután írtam Önöknek, ajánlották nekünk

a Medic 80 ózonkészüléket. Teljesen elégedettek vagyunk.

Kedvencünkkel Berryvel élünk együtt aki egy nagytestű kutya.

Sok készüléket kipróbáltunk már, hogy a jellemző szagot megszüntessük,

de eddig sikertelenül. A Medic 80 használata óta valóban teljesen megszabadultunk

a kellemetlen szagoktól. Nem is gondoltam volna, hogy valaha egy ilyen egyszerű

megoldást találunk erre a problémára!

Mindannyiuknak sok köszönet ezért."

Mikes Péter és családja - Érd -

Beszámolók



Hol előnyös a használata?

- Kereskedelmi területeken

- Idősotthonokban

- Kórtermekben, egészségügyi várókban

- Orvosi rendelőkben

- Óvodákban, iskolákban

- Irodákban

- Bárokban, étteremben, kávézóban

- Nyilvános wc-kben, mosdókban

- Edzőtermekben, öltözőkben

- Szállodákban

- Múzeumokban, kiállítótermekben

- Konferencia termekben

- Élelmiszer előkészítési területeken

- Kaszinókban

- Szépségszalonokban



Medic 80 - megsemmisíti a levegőben lévő
gombákat, vírusokat és baktériumokat.

A levegőben lévő gombaspórák, baktériumok és vírusok gyakori forrásai a légúti 

megbetegedéseknek. Különösen veszélyeztetettek a csecsemők,  és a legyengült 

immunrendszerű betegek vagy az  időskorúak.

A levegőben Okozhatnak még allergiát, asztmát, AIDS-t és szívbetegséget.

Néhány súlyos fertőző betegség amit a levegőben  előforduló baktériumok és 

vírusok okoznak:

- Szamárköhögés

- Agyhártyagyulladás

- Bárányhimlő

- Himlő

- Tüdőgyulladás

- Hörghurut

- Tuberkulózis

Bizonyítékok azt mutatják, hogy az ózon fertőtlenítő hatású, és megöli akár a 

levegőben lévő vírusok és baktériumok 99,5% -t.

A Medic 80-at tesztelték baktériumokon, például Micrococcus luteus-on amely 

egy Gram-pozitív kokkusz a Micrococcaceae családból. Ezek baktériumok 

kolóniákat  képeznek az emberi szájban, nyálkahártyán, a száj garatban és a felső 

légutakban. A Medic 80 hatékony  ezek ellen a baktériumok ellen.                 



Termék műszaki paraméterek

Méretek:  210mm × 135mm × 85mm

   Szabályozható ózontermelés,

   időkapcsolóval

   

Szabványok:  EU LVD-irányelv 2006/95 / EC.EU  

   EMC-irányelv 2004/108 / EK irányelv

   EN 55014-2: 1997

Feszültség:  85V-264V 50/60 Hz  Biztosíték 5A

Teljesítmény: 12 watt

Ózontermelés:  2 mg / óra  (minimum)

   15 mg / óra (alacsony)

   40 mg / óra (közepes)

   80 mg / óra (magas)

3Hatékonyság : 150 m

ecoeco


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11



