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Alkalmazási területek
- Egészségügyi intézmények
- Szociális gondozó otthonok
- Hotelek, panziók, hostelek
- Éttermek, étkezdék
- Közintézmények
- Élelmiszer feldolgozó üzemek
- Zöldség, gyümölcs tárolás és szállítás
- Takarító szolgálatok
- Járművek klímarendszerének fertőtlenítése
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FreshRoom10D
A FreshRoom10 ózongenerátor egy mobil, egyszerűen kezelhető, nagy teljesítményű ózonlebontó
ciklussal is rendelkező készülék amely tökéletesen alkalmas a takarítási feladatok kiegészítésére,
szagtalanításra, fertőtlenítésre. Minden működési program magában foglalja az ózon lebontási ciklust
is, így a kezelést követően a helyiség azonnal használatba vehető.

Vendéglátóipari egységek részére
ajánljuk.
A FreshRoom10D ózonkészülékkel könnyedén
eltüntetheti a nemkívánatos szagokat, felfrissítheti a
helyiségek levegőjét és a szobákban lévő textíliákat
is. A FreshRoom10D ózonkészülék nem hibázik.
Elpusztítja a konyha területen veszélyeztető baktériumokat, a tárolókban lévő penészgombákat, ezzel
segít megőrízni az élelmiszerek frissességét is.
Alkalmazható hotelszobák, tárgyalók, kisebb konferenciatermek, üzemi konyhák fertőtlenítésére és
szagtalanítására, penészesedési problémák kezelésére, penészspórák elpusztítására rövid idő alatt.

Működési ciklus
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Ózon termelés
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Behatási idő
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Automatikus ózon lebontás

1. Aktív ózontermelés:
A FreshRoom 10D készülék nagy koncentrációban
ózon állít elő a levegőben lévő oxigénből.
2. Behatási idő:
Az ózon reakcióba lép a mikroorganizmusokkal mint
pl. penészgombák, baktériumok, valamint a szagokat
okozó vegyületekkel, és lebontja azokat. A reakció
következtében az ózon oxigénné alakul, nem hagy
hátra káros szermaradványt.
3. Automatikus ózon destrukciós ciklus:
A fertőtlenítő ciklus befejező fázisában a FreshRoom
10D berendezés lebontja a helyiség levegőjében
megmaradt ózont.

Technikai jellemzők
5 automatikus időprogram
Akusztikus biztonsági jelzés.
Fogantyú a könnyebb mobilitás érdekében
Alacsony karbantartási igény
Nagy kapacitású destrukciós szűrő
Feszültség:
Teljesítmény:
Légszállítás:
Ózon termelés:
Méretek:
Súly:
Működési hőmérséklet:
Relatív páratartalom:
Európai gyártmány

230V
140W
280-350 m3 /óra
10.000 mg/óra (garantált)
27cm x 22cm x 42,5cm
9,7 kg
-5°C - +40°C
Max. 95%
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Rendkívül egyszerű kezelőfelület:
A helyiség méretéhez és a feladathoz
beállítható automatikus időprogramok.
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