Official dealer:

OZONISER
(OZON GENERATOR)
www.meulenbroek.nl

Ozoniser
Een Ozoniser elimineert op een efficiënte en doeltreffende wijze onaangename geuren. Daarnaast
worden schadelijke schimmelsporen uit de lucht verwijderd wat ten goede komt aan de gezondheid
van de mens. Een Ozoniser is bij uitstek geschikt voor plaatsing op bv een perscontainer, ondergrondse
containers, rolcontainer of in een afvalinzamelingsruimte.

Ozon (O3)

Werking:
Door zuurstof bloot te stellen aan UV-licht, worden O2 moleculen gesplitst en hervormd naar een
nieuw blauwachtig gas, genaamd Ozon (O3). Dit instabiele gas wil zo snel mogelijk terug naar zijn
oorspronkelijke vorm, maar kan dit alleen door zich te binden aan andere (geur)moleculen. Er wordt
een oxidatieproces in gang gezet, waarbij O3 terug vormt naar O2 en de geurmoleculen worden
omgezet in het geurloze restproduct koolstofdioxide.
Gefilterde buitenlucht
wordt blootgesteld aan
UV-licht.

Restproducten zijn
zuurstof en
koolstofdioxide.

Zuurstof atomen (O2)
worden omgezet naar
Ozon (O3).

Ozon hecht aan
geurmoleculen en
breekt deze af.
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Technische gegevens Ozoniser

Model Ozoniser

CM 1000

Ozon technologie

Titanium Electrode

Ozon productie

1000 mg/uur

Afmetingen (l*b*h)

280*190*90 mm

Gewicht

3 kg

Voeding

230V, 65W

Behuizing

Aluminium

Gebruikstemperatuur

-10 tot +40C

IP klasse

IP 65

Keurmerk

CE

Kenmerken:


Betrouwbare componenten in een degelijke en stof/spatwaterdichte omkasting (IP65).



State of the Art technologie: Titanium elektrodes voor een verbluffend resultaat.



Automatische werking middels een instelbare timer.



Milieuvriendelijk product, geen chemicaliën.



Lange levensduur, eenvoudig in onderhoud.



Zeer flexibel door slanglengte tot wel 20m.



Veilig in gebruik (CE keurmerk).



Eenvoudige en snelle montage.



Laag energieverbruik.
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Prijslijst

Package Deal:
Ozoniser CM 1000
Muur-bevestigingsbeugel
2M voedingskabel
5M teflon toevoerleiding Ozon (€ 15,00 euro/m)
Membraam aanzuigfilter (€ 15,00 euro/st)
Ingebouwde timer (tijd aan / tijd uit)
Garantie 12 maanden
Totaalprijs: € 1.685,00
(ex btw, af fabriek Enschede)
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