
OZONIZADOR INTELIGENTE

A bio proteção ambiental 
que precisa



"Com o ar que mais respiramos
as nossas doenças. Em contacto com
o ozono, os micróbios são queimados
e as toxinas destruídas". 

O que é o ozono?

Louis Pasteur

Molécula de
Oxigénio (O ) 2

O ozono 
converte-se 
em oxigénio

Desconexão 
de átomos de 
oxigénio e 
ozono 

Divisões de 
energia 

Forma-se o 
Ozono (O ) 3

O Ozono
destruir:
Bactérias
Cogumelos
Vírus
Químicos
Odores

O efeito
coroa de
descarrega-
mentos

O ozono (O3) é uma molécula composta por três átomos de oxigénio.
Forma-se quando as moléculas de oxigénio estão suficientemente 
excitadas. decompor-se em oxigénio atómico, dois níveis de energia 
diferentes, e as colisões entre diferentes átomos são o que geram 
a formação de ozono.É uma forma alotrópica de oxigénio, ou seja, 
é o resultado de reordenamento dos átomos de oxigénio quando 
as moléculas são sujeito a um choque eléctrico.É, portanto, a 
forma mais activa de oxigénio.

É assim que acontece

O ozono como desinfectante

A actividade germicida do ozono baseia-se na sua elevadade oxidação 
directa: graças a esta qualidade, todas as estruturascélulas macromoleculares, 
microbianas e não (bolor, bactérias,leveduras, vírus, etc.) são profundamente 
alterados, decompõem-se edesaparecem, não deixando resíduos; apenas 
oxigénio.Em conclusão, uma acção germicida rápida, completa e sem resíduos.
Outra das propriedades mais eficazes do ozono é a eliminaçãode todos os tipos 
de odores, químicos ou orgânicos,
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A Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece o ozono como o 
desinfectante mais eficaz contra todos os tipos de microrganismos



ozo3

NO use este equipo en áreas ocupadas
por personas, animales y plantas 

DO NOT use this equipment in busy 
areas by people, animals and plants

ADVERTENCIA / WARNING

Produção 1O g/h

Alimentação elétrica 

Caudal de impulsão de ozono 

Painel de controlo 

220 V / 50 Hz

150 m³/h

Gerador de ozono 10 g/h

Ecrã digital 

Material de construção Aço inoxidável 
e PEHD 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

196 x 310 x 240 mm
7´7 x 12 x 9 inchDimensões (An x L x Al) 

Peso 3.5 kg / 77 lb

Temporizador Digital
Ajuste manual do tempo de uso e função 
automática com dia e hora configuráveis.

A bio proteção ambiental que precisa

O sistema OZO2 é um avançado gerador de ozono de alta produção 
e concentração de ozono para tratamentos de choque em todo o tipo 
de ambientes e superfícies, para conseguir uma desinfeção total com 
uma potente ação virucida, bactericida e fungicida. Este inovador sistem
a gera o ozono de forma automática, sem necessidade de mão de 
obra, sem utilizar produtos químicos e sem deixar nenhum resíduo 
no ambiente. Desenhado para oferecer ao utilizador um método 
rápido e fácil para proporcionar aos espaços uma biossegurança 
ambiental que é necessária para nos proporcional uma boa qualidade 
de vida.

Alta tecnologia em geração de ozono

Pequeno por fora e grande por dentro, o sistema OZO3 dispões 
da última tecnologia PCD, descarga por coroa com Placa Cerâmica 
Dielétrica, incorpora ventilação mecânica assistida, para a projeção 
do ozono de uma maneira homogénea.

SILENCIOSO

VENTILAÇÃO 
POR AR

PRODUTO 
CERTIFICADO



250  a  500 m3 60 

                                       
                                      
                                      

                                       
                                      

                                      

                                      

UNE 400-201-94 
Generadores de Ozono

VOLUME 
DE ÁREAS 

80  a  150 m 3

40  a  80 m 340  a  80 m 3 10 

150  a  250 m3

3

MINUTOS 
GERAÇÃO 
DE OZONO 

20 

30 

TABELA DE TEMPOS DE UTILIZAÇÃO POR VOLUME DE ÁREA

Aplicações em múltiplos espaços 

Produto certificado

Hospitais e centros de saúde Estabelecimentos públicos

Habitação Escritórios e espaços de trabalho

Veículos de qualquer tipo

TEMPO 
TOTAL 

MINUTOS 
ELIMINAÇÃO 
DE OZONO

30 

30 

40 

40 min

50 min

1h 10min

50 1h 50min

Dentistas, vivendas, veículos, hospitais, clinicas, escritórios e 
outros locais de trabalho…, sempre sem pessoas e animais.

Dístico de Biossegurança

500  a  750 m³ 90 60 2h 30min

Espaço Biosseguro 



 teinnova.net


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5

