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Ozon-Clean®

OZONGENERATOR
FJERNER ALLE LUGTGENER

2 modeler: 200 eller 500 mg/time 

Anvendelse:
Anvendelse af ozon fjerner uønsket lugt fra 
fugt, mug, røg, brand, diesel, afløb, sved og 
meget andet. Ozonen dræber også alle 
former for bakterier og andre 
mikroorganismer. 

Ozone-Clean ® er den ideelle ozon-
generator til mindre rum som biler, både, 
campingvogne, små lagerrum og 
mandskabsvogne.

2 MODELLER egnet til at behandle rum op 
til 20 m2 eller 50m2

Fordele:
Ozone-Clean® udmærker sig bl.a. ved 
følgende:

• Nem Betjening

• Kan tilsluttes direkte til 230 V

• Timer ur medfølger

• Fjerner al dårlig lugt og alle bakterier

• Steriliserer områder med bakterier og mug

• Skaber et friskt og rent miljø



	

Hvorfor anvende ozon:
Ozon er en stærkt oxiderende gas, og kan derfor 
reagere med aromatiske og andre stoffer så bl.a. 
lugt og bakterier fjernes.

Generator princip:
Ozonen skabes ved at anvende en højspændings-
generator til at lave en elektrisk udladning som 
kaldes korona-udladning.
Udladningen skaber et blåt lys og I denne proces 
omdannes luftens Ilt til Ozon:

3 O2 ( ilt )  →  2 O3 (Ozon) 

Ozonen som blæses ud i rummet kan så påvirke 
omgivelserne.

OZON-CLEAN MODELLER:

Specifikationer:

Brugsanvisning:
Ozongeneratoren tilsluttes via net ledningen til en 
almindelig 230 V stikkontakt.
Det medfølgende timer-ur kan anvendes til at 
styre tænk sluk for Ozon generatoren.

Ozongeneratoren placeres i rummet eller bilen, 
etc. der skal behandles. Timeren kan evt. 
anvendes og sætte en behandlingstid på 
eksempelvis 2 - 4 timer, efter behov.

Rummet forlades straks Generatoren kører.

Apparatet bruger en lille mængde af den 
omgivende ilt til at danne ozon og blæser den ud i 
rummet. Ozonen spreder sig og reagerer med de 
omgivende aromatiske forbindelser der er årsag 
til lugten, og den angriber bakterier og svampe så 
området steriliseres og dårlig lugt fjernes.

Når behandling ønskes stoppet slukkes 
generatoren (evt. via timer-uret). Når timeren 
løber ud stopper generatoren dannelsen af Ozon. 
På grund af Ozons halveringstid på 20 – 30 min. 
varer det lidt inden Ozonen er væk.

Derfor er der en spærretid til området inden det
igen kan anvendes. Det anbefales at vente 1 – 2 
timer afhængig af rummets størrelse og evt. 
udluftning.
Skulle der stadig lugte af ozon skal man vente 
yderligere et stykke tid med at tage rummet i 
brug.

Ozonen omdannes til Ilt, så der er ingen giftige 
dampe efter  ozonets henfald.
Den hygiejniske grænseværdi for ozon er 0,1 
ppm.
De fleste mennesker kan lugte ozon på blot ¼ 
af denne værdi.

Garanti:
Der ydes 1 års garanti mod fabrikationsfejl.
Ozonelementet er en forbrugsartikel og er ikke 
omfattet af garantien.

Blæser volumen: 30 m³/time

Anvendelse op til: 20  til 100 m³

Strømforbrug: 25 W

Strømforsyning: 230 VAC

Godkendelser: CE og RoHS

Ledning: 1,8 meter m. stik

Indbygget Sikring 250 mA

Mål 205 x 125 x 68 mm

Vægt 1,2 kg

OZ-200: OZON generering 200 mg/time

OZ-500: OZON generering 500 mg/time

Service:
Ozon-Clean er designet til kun at kræve et minimum af service. Brugeren kan selv udskifte 
ozonelementet såfremt det er brændt ud. Al anden service skal udføres af fabrikanten via forhandleren.
Filteret,  som sidder ved luftindtaget, kan vaskes i alm. vand.

Forhandler: Pure Air


