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CERTIFICERET
VIRKSOMHED

SIKKER LUFT

Kombination af nye teknologier
for luftrensning og desinfektion,
der sætter nye standarder
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Et desinficeret og sikkert miljø
som alle har råd til.

COMBO3 SYNERGI

UP TO DATE YDEEVNE

ARBEJDSSIKKERHED

SIKKERHED FØRST
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Twins technology innovation.

OZONCYKLUS O 3

Ved at indtaste parametrene
vedrørende størrelsen af
miljøet, definerer
forudindstillede algoritmer
den krævede tid til
nødvendig ozoniseringen
og desinficering.
Det afgørende ved produktion
af ozon er en korrekt dimensionering til den givne opgave, så
man opnår de effektive koncentrationer til neutralisering uden,
at det giver store koncentrationer i opholdszoner for dyr og
mennesker, og på en måde så
der ikke er mere overskydende
ozon end der naturligt falder
tilbage til ilt.

OXYGENCYKLUS
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Omkonvertering af ozon til ilt
gennem en autonon proces. Et
aktiveret kulfilter renser den
ozonrige luft og sikrer almindelig
ilt i rummet.

OVERVÅGNING
AF LUFTKVALITET

ZEOGENE
PROPRIETÆR
TEKNOLOGI

Hvad er ozon?

Desinficer med ozon
Ozon er et helt naturligt grundstof som opstår i naturen, da det dannes ud fra solens UV-stråling og spændingsDesinficer med ozon
ladninger fra vejret, eks. fra torden. O2 spaltes nemlig til frie iltatomer hvor O3 kan dannes. O3 er et ozonmolekyOzon nedbryder (dræber) mikroorganismer (f.eks. bakterier) dette sker med en hastighed der er
le. Ozon dannes også i nogle erhverv, samt ved vandfald og kunstigt med en maskine (ozon-generator).
afhængig af koncentrationen. Dette udnyttes til at desinficere overflader i mange sammenhænge.
Det kan være skimmelsvampe, svampesporer, bakterier ved fødevarer, og meget andet.

Hvad kan man bruge ozon til?

Da ozon reagerer med organiske stoffer såsom fedtstoffer, svampesporer, vira og bakterier, opstår der en kemisk
reaktion hvor vanddamp og kulilte skabes, mens at det efterlader kulstoffet tilbage som man nemt kan tørre af
overfalder.
Det kan bruges til både lugtfjernelse, desinfektioner og steriliseringer.

Desinficer med ozon

Ozon nedbryder (dræber) mikroorganismer (f.eks. bakterier).
Dette sker med en hastighed der er afhængig af koncentrationen. Dette udnyttes til at desinficere overflader i
mange sammenhænge. Det kan være skimmelsvampe, svampesporer, bakterier ved fødevarer, og meget andet.
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Unik 2 i 1 - desinficerer og renser i samme arbejdsgang.
Lorem ipsum

orem ipsum

Ozon har en meget stærk naturlig
og organisk biocid effekt.
Det er kendt som den sikreste og
mest effektive metode inden for
desinfektion og desinficering.
Lorem ipsum
.Det eliminerer mere end
99% af alle bakterier.

Lorem ipsum
BAKTERIER

Ozon deaktiverer og
blokerer vira ved hjælp af
peroxidationsprocessen.
Det afbryder reproduktionscyklussen ved
at forhindre kontakt mellem
virussen og cellen.

SVAMP OG
SKIMMEL

VIRA

Luftrensningsteknologi.
STØV OG
MIDER

RØG OG
DÅRLIGE
LUGTE
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Ydeevne: Op til 18 g/t ozonproduktion.
Hastighed: Meget hurtig luftrensning.
Sikkerhed: En avanceret sensor overvåger luftkvaliteten.
Effektivitet: Zeogens proprietære teknologi maksimerer ozonproduktionen.
Nem at bruge: En algoritme styrer desinficerings- og rensningscyklussen.
Alsidighed: Fungerer også uden rumventilation.
Design og Teknologi: Eksklusivt design og teknologi.
Udskifter og renser luften samt desinficere overflader:

Et lokale på 50 kvm på ca. 7 min., 200 kvm på ca. 30 min. og 400 kvm. på ca. 1 time

afhængig af højde til loft (styres automatisk af sensorer).

FREMSTILLET I ITALIEN.

Designet af maskinen kan variere lidt fra billedet
mens de beskrevne funktioner forbiliver uændrede.
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TEKNISK DATA
z

FORSYNINGSSPÆNDING
MAKSIMALT FORBRUG

150W

MAKSIMAL OZONPRODUKTION

18,0 g /i timen

MAKSIMAL OZONKONCENTRATION

64,6 ppm

OZON LUFTSTRØM

333 m³/h

TIMER

JUSTERBAR FRA DISPLAY

BESKYTTELSER

2A SIKRING, BLÆSERBLOKERINGS ALARM
OZONKONCENTRATIONS ALARM

DIMENSIONER

350X380X200 mm

VÆGT

6Kg

EN SOLID VIRKSOMHED

