
Produção 1O g/h Alimentação elétrica

Caudal de impulsão 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 301 x 360 mm
7´7 x 12 x 14 inchDimensões

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 OZO3 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 no exterior e grande no interior, o sistema OZO3 tem 
uma  e incorpora ventilação mecânica assistida, placa cerâmica
para a projecção do ozono de uma forma 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 



FERRAMENTAS E EPIS DE OZONO

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE PROTECÇÃO PESSOAL PARA O OZONO  

Traje de cobertura protectora para uso limitado 
(PE+PP) impermeável a partículas e salpicos de 
intensidade limitada. Antiestático, permeável ao 
vapor de água, resistente ao rasgamento e à 
abrasão, sem fiapos. Protecção contra agentes 
biológicos de acordo com Norma EN 14126:2003.

 Breve - EP5200100 

Máscara de 
protecção integral.

Adequado para a limpeza industrial e indústria 
química. Ergonómico e flocado para conforto. 
Flor de algodão para absorção do suor. Boa 
aderência em qualquer situação. Conforto 
excepcional devido à formulação especial do PVC.

Traje descartável.

SM7300202 

O detector de gás pode ser utilizado 
continuamente para detectar a concentração de 
gás libertado. Notificação de alarme para a 
concentração de gás perigoso, assegura que a 
segurança do pessoal e do equipamento de 
produção não é danificada.

3Mo
Medidor de ozono.

  Tamanho L - EP5600100   
Tamanho XL - EP5600101 

Luvas PVC.

Viseira sem riscos e sem distorções com ângulo 
de 180° garante um amplo campo de visão com 
excelente visão global. Além disso, o seu sistema 
de ventilação eficiente com uma máscara interior 
separada impede que a lente embacieça e 
assegura uma excelente visão.

 EP5300203 

Protege contra uma vasta gama de gases, 
incluindo gases nitrosos, vapor de mercúrio e 
monóxido de carbono. Também filtra o pó e 
as partículas.

  EP5300202 

Filtro para máscara 
de ozono. 
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