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Profesjonalny ozonator
przeznaczony dla branży
motoryzacyjnej. Wyposażony w
funkcje umożliwiające eliminację
wirusów i bakterii. Dzięki
wyjątkowemu procesowi
przekształcania ozonu w tlen w
końcowej fazie cyklu, jest jedynym
urządzeniem dezynfekującym dla
przemysłu samochodowego, które
gwarantuje bezpieczną jakość
powietrza w chwili zakończenia
usługi.

DANE TECHNICZNE

Wydajność wytwarzania O3 Powyżej 10 gr/h

Komora wytwarzania O3 W pełni automatyczne z kontrolą stężenia

Rodzaj działania W pełni automatyczne z kontrolą stężenia

Czujniki Ozonu, Temperatury, Wilgotności

Filtr powietrza wlotowego Dust Filter

Przekształcenie O3 -> O2 Filtr z aktywnym węglem

Poziom hałasu <50 dB

Materiał obudowy Stal nierdzewna

Moc max 80W (Moc modulowana dla optymalnego 
stężenia)

Przepływ powietrza 210 m³/h

Wymiary 335 x 182 x 208 mm

Waga 4,7 Kg

Zasilanie 12 V (gniazdo zapalniczki samochodowej) / 
100-240 V (opcjonalnie)

Pilot Standardowy

Zdalne sterowanie Przez aplikację (Apple Store / Google Play 
Store) lub IDC5

Kontrolki postępu 2 Led

Bluetooth Standardowy

❑ W pełni zautomatyzowany proces 
pracy

❑ Dust Filter, Katalizator tlenu O2
❑ Czujniki ozonu, temperatury i 

wilgotności
❑ Przekształcenie ozonu (O3) w tlen 

(O2) w  końcowej fazie cyklu 
dezynfekcji

❑ Wydruk raportu serwisowego
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Ozonator dzięki pilotowi zdalnego sterowania lub
dedykowanej bezpłatnej aplikacji aktywowany jest
przez operatora znajdującego się na zewnątrz
pojazdu, zapewniając w pełni automatyczną
dezynfekcję kabiny pojazdu. Wyposażony w czujniki
ozonu, temperatury oraz wilgotności umożliwia
automatyczne dostosowanie optymalnego stężenia
ozonu, dzięki czemu operator nie musi wybierać typu
pojazdu czy czasu trwania procesu. Zielona dioda na
wyświetlaczu urządzenia lub odpowiedni komunikat
wysłany przez aplikację informuje o ukończonym
procesie dezynfekcji i możliwości zwrotu pojazdu
klientowi bez konieczności wykonania innych
czynności uzupełniających.

3-stopniowy etap pracy:

1. Ozonator wykorzystując zjawisko wyładowania elektrostatycznego przekształca znajdujące się
w kabinie pojazdu cząsteczki tlenu (O2) na ozon (O3), i rozprowadza go w sposób równomierny.
Filtr umieszczony jest w części ssącej urządzenia, dzięki czemu zapobiega przedostawaniu się
pyłu do generatora ozonu. Takie rozwiązanie
zapewnia dłuższą żywotność generatora i eliminuje ryzyko przypadkowego wytwarzania
niebezpiecznego kwasu azotowego

2. Dezynfekcja właściwa, podczas której mikroprocesor na podstawie danych dostarczanych przez
czujniki, wytwarza optymalną ilość ozonu i utrzymuje w kabinie pojazdu właściwe jego stężenie (z
uwzględnieniem czasu połowicznego rozkładu ozonu), aby usunąć pleśń, grzyby, wirusy oraz
bakterie.

3. Proces odkażania – odwrotny cykl przekształcania resztkowego ozonu w tlen za pomocą
katalizatora. Ozon w wysokich stężeniach jest toksyczny. Przed zwrotem pojazdu konieczne jest
zapewnienie minimalnego stężenia O3.

Obsługa produktu, którego działanie opiera się na zastosowaniu minutnika, przysparza większych trudności 
w osiągnięciu optymalnego stężenia ozonu w powietrzu, co może skutkować niewłaściwie wykonaną 

dezynfekcją lub uszkodzeniem elementów kabiny pojazdu przez nadmierne dawki ozonu.


