Katalóg generátorov ozónu a
príslušenstva

VÝSTRAHA
Generátory ozónu vytvárajú ozón. Ozón je nebezpečný a zdraviu škod
livý plyn.
Generátory ozónu používajte iba s ochrannými pracovnými prostriedkami.

Generátory ozónu Blueplanet.

Generátory Blueplanet označujeme ako profesionálne, resp. priemyselné generátory
ozónu. Sú určené na neprtržitú prevádzku 24 hodín denne. V závislosti od modelu
môžu byť pripojené na ventilačný systém, do komplexného systému s riadením koncentrácie ozónu, alebo samostatne, ako účinný a ekologický prostriedok na dosiahnutie
dezinfekčných cieľov. Generátory sú vybavené bezpečnostným kľúčom proti neoprávnenému použitiu s možnosťou voľby výkonu.
Generátory ozónu nájdu široké uplatnenie v priemysle, čistiacich službách, v obchode, v
reštauračných a ubytovacích službách, v zdravotníctve, ... Sú ekologickou a ekonomicky
výhodnou voľbou pri udržiavaní čistoty v halách, v skladoch, na sociálnych zariadeniach, v predajniach, v kanceláriach, v hoteloch a penziónoch, reštauráciach, ...
Generátory ozónu Blueplanet hlavné vlastnosti
- určené na nepretžitú prevádzku
- laboratórne testované
- riadené mikroprocesorom
- nastavenie výkonu
- bezpečnostný kľúč
- široká ponuka modelov
- záruka 2 roky
- platená doživotná záruka

Generátory ozónu modelová rada DS
Technické paramertre
Model

Menovitý rozsah
napätia

Menovitý príkon

Ozónový výkon
v g/h

Výkon ventilátora
m3/h

DS-7

220-240V~ 50Hz

120W

7

362

DS-14

220-240V~ 50Hz

250W

14

421

DS-20

220-240V~ 50Hz

300W

20

421

DS-32

220-240V~ 50Hz

480W

32

421

DS-46

220-240V~ 50Hz

600W

46

421

DS-64

220-240V~ 50Hz

860W

64

421

DS-80

220-240V~ 50Hz

1000W

80

421

Model

Rozmery (mm)

Hmotnosť (kg)

Teplota pracov- Vlhkosť pracovného prostredia ného prostredia
°C

DS-7

400x250x200

4,3

5-40

max. 70%

DS-14

400x250x200

4,9

5-40

max. 80%

DS-20

400x250x200

5,2

5-40

max. 80%

DS-32

400x250x200

6,0

5-40

max. 80%

DS-46

400x250x200

7,0

5-40

max. 80%

DS-64

400x250x200

8,0

5-40

max. 80%

DS-80

400x250x200

9,0

5-40

max. 80%

Metóda výroby ozónu: korónový výboj (vysoké napätie na keramických doskách so striebornou mriežkou)
Prívodný plyn: vzduch
Chladenie: vzduch
Pracovný čas: neobmedzený

DS-7, DS-7-R

Model DS-7 je výkonovo najslabším modelom z rady DS. Generátor je vhodný do veľmi
malých priestorov, alebo na dezinfekciu klimatizácii a interiérov osobných vozidiel.
Určenie: osobné vozidlá, miestnosti do 161 m3
Ozonizácia: základná dezinfekcia (odstránenie vírusov, baktérií a spór plesní)
Výkon: 7 g/h
DS-7-R: redukcia na hadicu 120mm
Cena DS-7:		
Cena DS-7-R:		

DS-14, DS-14-R

Generátor DS-14 je vhodný do malých priestorov, alebo na dezinfekciu klimatizácii a
interiérov osobných vozidiel.
Určenie: osobné vozidlá, miestnosti do 362m3
Ozonizácia: základná dezinfekcia (odstránenie vírusov, baktérií a spór plesní)
Výkon: prepínateľný 7 g/h , 14 g/h
DS-14-R: redukcia na hadicu 120mm
Cena DS-14:		
Cena DS-14-R:		

DS-20, DS-20-R

Generátor DS-20 je vhodný do malých priestorov. Odporúčame ho ako najvhodnejšiu variantu pre autoservisy a čistiarne vozidiel na čistenie a dezifekciu klimatizácií a
interiérov vozidiel.
Určenie: osobné vozidlá, miestnosti do 480m3
Ozonizácia: základná dezinfekcia (odstránenie vírusov, baktérií a spór plesní)
Výkon: prepínateľný 7 g/h , 20 g/h
DS-20-R: redukcia na hadicu 120mm
Cena DS-20: 		
Cena DS-20-R:

DS-32, DS-32-R, DS-32-RHR

Generátor DS-32 je vhodný do stredne veľkých priestorov, alebo na dezinfekciu vozidiel verejnej dopravy.
Určenie: miestnosti do 900m3, vozidlá verejenej dopravy (autobusy, vagóny,...)
Ozonizácia: základná dezinfekcia (odstránenie vírusov, baktérií a spór plesní)
Výkon: prepínateľný 14 g/h , 32 g/h
DS-32-R: redukcia na hadicu 120mm
DS-32-RHR: redukcia na hadicu 120mm, teplomer, vlhkomer
Cena DS-32:		
Cena DS-32-R:		
Cena DS-32-RHR:

DS-46, DS-46-RHR

Generátor DS-46 je vhodný do stredne veľkých priestorov, alebo na dezinfekciu vozidiel verejnej dopravy.
Určenie: miestnosti do 1200m3, vozidlá verejenej dopravy (autobusy, vagóny,...)
Ozonizácia: základná dezinfekcia (odstránenie vírusov, baktérií a spór plesní), odstraňovanie zápachu v menších priestoroch (do 300m3)
Výkon: prepínateľný 14 g/h , 46 g/h
DS-46-RHR: redukcia na hadicu 120mm, teplomer, vlhkomer
Cena DS-46:		
Cena DS-46-RHR:

DS-64-RHR

Generátor DS-64-RHR je vybavený redukciou na hadicu, teplomerom a vlhkomerom.
Vhodný do veľkých priestorov a na odstraňovanie zápachu.
Určenie: miestnosti do 1800m3,
Ozonizácia: základná dezinfekcia (odstránenie vírusov, baktérií a spór plesní), odstraňovanie zápachu
Výkon: prepínateľný 14 g/h , 64 g/h
Cena DS-64-RHR:

DS-80-RHR

Najvýkonnejší generátor ozónu z rady DS. Model je určený pre veľké priestory alebo napojenie na ventilačný systém. Výbava: vlhkomer, teplomer, redukcia na hadicu 120mm.
Určenie: miestnosti do 2000m3,
Ozonizácia: základná dezinfekcia (odstránenie vírusov, baktérií a spór plesní), odstraňovanie zápachu
Výkon: prepínateľný 14 g/h , 80 g/h
Cena DS-80-RHR:

Generátory ozónu modelová rada
ATOM II

ATOM II je model priemyselných generátorov ozónu s výkonom 80, 100, 120, 140 g
ozónu za hodinu. Generátory ATOM sú vhodné na dezinfekciu veľkých skladových
priestorov. Je možné ich zapojiť do komplexného systému ozonizácie s možnosťou
riadenia a udržiavania požadovanej koncentrácie ozónu. Generátor môže byť ovládaný
manuálne, diaľkovo alebo prostredníctvom regulátorov koncentrácie ozónu.
Cena ATOM II: 		

na základe dopytu

Príslušenstvo
Ochranné pomôcky
3M polomaska gumenná 6200
Polomaska pre opakované pužitie vyrobená z hypoalergénneho elas
toméru (gumy) s jednotným štvorbodovým upevnením na hlave a s
pásikom na krku. Odolná proti plynom, výparom a chemickým látkam
podľa normy EN 140. Polomaska sa predáva bez filtrov.
			
				Cena:
3M celotvárová gumenná maska 6800
Celotvárová maska pre opakované použitie vyrobená z hypoalergénneho elastoméru (gumy) s nastaviteľným štvorbodovým upevnením
a polykarbónatovým zorníkom. Odolná proti plynom, výparom a
chemickým látkam. Maska sa predáva bez filtrov.
				
				Cena:
			
3M filtre A1B1EK1 určené
pre masky radu 6000
Plastové filtre ABEK1 určené na prácu s generátormi ozónu pri vstupe
do priestoru s koncentráciou ozónu. Filtre môžu byť použité opakovane. V balení sú dva kusy (na jednu masku)
				
				Cena:
Číre uzatvorené ochranné okuliare ELBE-AS-2-001
Uzavreté ochranné okuliare s čírym polykarbónatovým zorníkom a
nepriamym ventilačným systémom. Odolné proti letiacim pevným
časticiam a vysokým teplotám. Okulaire je možné použiť s dioptrickými okuliarmi.
				
				Cena:

Meracie a regulovacie zariadenia
ECO-EZ-1X

Merač koncentrácie ozónu, ktorý je určený na meranie zbytkovej koncentrácie ozónu
po ozonizácii.
- Meranie koncentrácie ozónu 0,02-0,14 ppm
- Kalibračný certifikát
- Napájané z batérie
- Kalibrácia 1krát ročne
Cena:

Iné
Stojan
Výškovo nastaviteľný prenosný stojan pod generátor ozónu.
					Cena:
Konzoly s policou
Konzoly určené na montáž na stenu k pevnému umiestneniu generátora.
					Cena:
Kufor
Kufor určený na uskladnenie generátorov ozónu. Pevná plastová konštrukcia.
					Cena:

Doživotná platená záruka
Aby sme splnili očakávania zákazníkov a zaistili dlhú a bezporuchovú prevádzku vašich
zariadení, umožňujeme predĺženie záruky prostredníctvom každoročnej kontroly generátora ozónu BluePlanet. Cenník služby je dostupný na stránkach www.ozonekocistenie.sk. Kontrolný ročný servis predĺži záruku o jeden rok. V prípade vážneho poškodenia si môže predávajúci účtovať sumu nad rámec poplatku uvedeného v cenníku.
Súčasťou kontroly je: Kontrola technického stavu krytu, riadiacej elektroniky, elektródového systému, systému nízkeho a vysokého napätia a správnosti softvéru.
Zariadenie bude vyčistené, skontrolované na účinnosť výroby ozónu a v prípade
potreby budú vymenené predmety v neštandardnom stave. Majiteľ je povinný dodať
tovar v dvojitom ochrannom kartónovom obale, minimálne s piatimi vrstvami, vo vnútri
dobre chránený bublinkovou fóliou alebo iným výplňovým materiálom chrániacim
pred nárazmi a nárazmi počas prepravy. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené
počas prepravy tovaru od zákazníka do sídla predávajúceho.
Spolu s generátorom odoslaným na kontrolu musí byť odoslaný aj bezpečnostný kľúč
ku konkrétnemu zariadeniu a sieťový kábel.

Kalibrácia meračov ozónu
Zabezpečujeme kalibráciu meračov ozónu. Cenník kalibrácie je dostupný na stránkach
www.ozoneckocistenie.sk.

Fotografie v katalógu nemusia zodpovedať realite.
Distribútor a predajca si vyhradzuje právo na zmenu informácií v katalógu vrátane ceny
produktov. O aktuálnych cených sa informujte na www.ozoneckocistenie.sk/kontakt
Distribútor pre Slovenskú republiku
OzonEco cleaning s.r.o.
Čelkova Lehota 14
018 16
www.ozonekocistenie.sk
info@ozonekocistenie.sk
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