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OZOSì SPLIT este un sistem inovator care garantează siguranța microbiologică a spațiilor și a suprafețelor,
care ucide mucegaiul, bacteriile și elimina mirosurilor grave. OZOSì SPLIT este echipat cu un sistem de filtrare
al aerului foarte eficient (EU9), acesta captează aproximativ 98,5% din praf și particule prezente în aer.
Este ideal pentru eliminarea bacteriilor, a ciupercilor, a mucegaiurilor și a virușilor (de exemplu boala
legionarilor), pentru igienizarea aerului atât în domeniul public, cât și în cel privat. Aparatul este echipată cu
sisteme de control pentru a garanta o funcționare sigură și respectă în totalitate reglementările actuale (limitele
de referință ACGIH).
OZOSì SPLIT este complet programabil avand trei cicluri de operare:
1. Filtrare electrostatică cu eficiență 98,5% - automată sau manuală;
2. Purificarea și filtrarea aerului (și cu lampă UV - automată sau manuală);
3. Deep Air și dezinfecția suprafeței în timpul nopții - (cu "Corona Discharge" - OZOSI SPLIT automat poate fi
fixat pe un perete, pe suport mobil sau pe un raft plat.
Este ideal pentru medii mici, cum ar fi cabinete medicale, cabinete stomatolofice, camera operațională etc.

AVANTAJELE SI BENEFICIILE UTILIZARII APARATULUI OZOSì SPLIT
OZOSì SPLIT oferă urmatoarele avantaje importante:
Reduce emisiile de substanțe dăunătoare în cameră;
Înlocuiește substanțele chimice utilizate pentru dezinfecție;
Reduce timpul de muncă necesar dezinfectarii mediilor de lucru;
Oferă o mare securitate pentru operatorii care efectuează tratamentele, deoarece procesul poate avea
loc în absența personalului (înlocuirea și / sau diminuarea produselor periculoase pentru sănătatea
umană);
Indeplineste cerințele legale privind igiena și microbiologia;
Salvează costurile pentru dezinfecție, atât pe produse, cât și pe orele de lucru;
Dezinfecteaza suprafețele și zonele care sunt greu accesibile prin alte sisteme;
Garantează inactivarea bacteriilor, micelilor si fungilor de pe suprafețe și spații greu accesibile;
Îndepărtează mirosurile grele.

OZOSì SPLIT - SPECIFICATIII TEHNICE
Dimensiuni

600x400x200mm

Greutate
Voltaj
Putere
Spațiu maxim efectiv m3
Certificare

5 kg
220 V / 50 Hz
250W
200m3
CE
yes
Lampa UV Lamp
Telecomandă

Productie O3
Catalizator O3 (Ozon)
Programare
Optional : TRIPOD
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OZOSì Medical 200 este un sistem inovator care garantează siguranței microbiologice a spațiilor și a
suprafețelor. Este ideal pentru eliminarea bacteriilor, a ciupercilor, a mucegaiurilor, a virușilor (de
exemplu boala legionarilor) și pentru igienizarea aerului atât în domeniul public, cât și în cel privat.
Mașina este echipată cu sisteme de control pentru a garanta o funcționare sigură și respectă în totalitate
reglementările actuale (limitele de referință ACGIH).
Ușor de folosit cu ajutorul panoului de control frontal cu două comenzi și cronometre.
Programarea permite un tratament complet al mediului in absenta oamenilor:
a) Producția de ozon prin descărcarea de gestiune Corona.
b) Cataliză cu ozon (reconversie cu oxigen).
c) Parfumarea cu parfumuri naturale
OZOSI MEDICAL 200 poate fi fixat pe un perete sau așezat pe o suprafață plană. Acesta este ușor de
manevrat și compact, ușor de deplasat oriunde este necesar. Este ideal pentru spatii mici, cum ar fi
cabinete medicale, birouri, cabinete stomatologice , săli de operații etc.

AVANTAJELE SI BENEFICIILE UTILIZARII APARATULUI OZOSì Special Black
OZOSì Medical 200 oferă câteva beneficii importante:
 Reduce emisiile de substanțe dăunătoare în încaperi;
 Înlocuiește substanțele chimice utilizate pentru dezinfecție;
 Reduce timpul de muncă pentru dezinfectarea mediilor de lucru;
 Oferă o mare securitate pentru operatorii care efectuează tratamentele, deoarece procesul poate
avea loc în absența personalului (înlocuirea și / sau diminuarea produselor periculoase pentru sănătatea
umană);
 Indeplineste cerințele legale privind igiena și microbiologia;
 Reduce costurile pentru dezinfecție, atât pe produse, cât și pe orele de lucru;
 Dezinfecteaza suprafețele și zonele care sunt greu accesibile prin alte sisteme;
 Garantează inactivarea bacteriilor, micelilor si fungilor de pe suprafetele si spații greu accesibile;
 Îndepărtează mirosurile grele.

SPECIFICATII TEHNICE
Dimensiuni

430X300X180mm

Greutate
Structura
Voltaj
Putere
Spațiu maxim efectiv m3
Certificare

9 kg
Otel inoxidabil

Productie O3
Catalizator O3

Da
Da
Touch Screen

Parfumarea

Programare
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220 V / 50 Hz
50W
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OZOSì Medical 300 este un sistem inovator care garantează siguranței microbiologice a spațiilor și a
suprafețelor. Este ideal pentru eliminarea bacteriilor, a ciupercilor, a mucegaiurilor, a virușilor (de
exemplu boala legionarilor) și pentru igienizarea aerului atât în domeniul public, cât și în cel privat.
Mașina este echipată cu sisteme de control pentru a garanta o funcționare sigură și respectă în totalitate
reglementările actuale (limitele de referință ACGIH).
Ușor de folosit cu ajutorul panoului de control frontal cu două comenzi și cronometre.
Programarea permite un tratament complet al mediului in absenta oamenilor:
a) Producția de ozon prin descărcarea de gestiune Corona;
b) Cataliză cu ozon (reconversie cu oxigen);
c) Parfumarea cu parfumuri naturale.
OZOSI Medical poate fi fixat pe un perete sau așezat pe o suprafață plană.
MEDICAL 300 este ușor de manevrat și compact, ușor de deplasat oriunde este necesar.
Este ideal pentru spatii mici, cum ar fi cabinete medicale, cabinete stomatolofice, camera operațională etc.

AVANTAJELE SI BENEFICIILE UTILIZARII APARATULUI

OZOSì MEDICAL 300

OZOSì Medical 300 oferă câteva avantaje importante:
 Reduce emisiile de substanțe dăunătoare în cameră;
 Înlocuiește substanțele chimice utilizate pentru dezinfecție;
 Reduce timpul de muncă necesar dezinfectarii mediilor de lucru;
 Oferă o mare securitate pentru operatorii care efectuează tratamentele, deoarece procesul poate avea
loc în absența personalului (înlocuirea și / sau diminuarea produselor periculoase pentru sănătatea
umană);
 Indeplineste cerințele legale privind igiena și microbiologia;
 Salvează costurile pentru dezinfecție, atât pe produse, cât și pe orele de lucru;
 Dezinfecteaza suprafețele și zonele care sunt greu accesibile prin alte sisteme;
 Garantează inactivarea bacteriilor, micelilor si fungilor de pe suprafețe și spații greu accesibile;
 Îndepărtează mirosurile grele.

SPECIFICATII TEHNICE
Dimensiuni
Greutate
Structura
Voltaj
Putere
Spațiu maxim efectiv m3
Certificare
Productie O3
Catalizator O3
Parfumarea

Programare
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320 x 250 x 950 mm (h max)
20 kg

Stainless steel
220 V / 50 Hz
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300m3
CE
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Yes
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Touch Screen
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ces

niveluri
garantate de
aer oxigenat
siguranța
microbiologică a
fluxului de aer
pentru spații
închise, suprafețe
și sisteme de
alimentare cu apă

SISTEME
DE
DEZINFECȚII

CE ESTE OZONUL?

Ozonul prin definiție este un gaz
incolor instabil, cu un miros foarte
intepator și cu proprietăți
puternice de oxidare. În natură,
ozonul este format din oxigen prin
descărcări electrice (iluminare)
sau în stratosferă prin reacții
chimice care implică radiații solare
ultraviolete (soare) și molecule de
oxigen.
Datorită puterii sale deosebit de mare de oxidare
(2.07V), în al doilea rând numai la fluor, este
extrem de eficientă în descompunerea și
inactivarea bacteriilor, mucegaiurilor, drojdiilor,
paraziților și virușilor.
Ozonul este folosit pe scară largă pentru
purificarea apei potabile. Concentrațiile scăzute de
ozon și timpii de contact scurți sunt suficienți
pentru a distruge microorganismele dăunătoare și
periculoase.

Din 1982, ozonul enumerat
ca "GRAS" este recunoscut
in geneal ca fiind sigur de
către USA-FDA pentru
utilizarea în industria de
prelucrare a alimentelor și
pentru dezinfectarea apei
îmbuteliate, pentru
igienizarea sticlelor de apa
cat și a containerelor.

sisteme de alimentare cu aer

sisteme de alimentare cu apă

haine profesionale

calitatea aerului ambiental

camere de operatie

APLICAȚII DE SĂNĂTATE

OZOSI oferă o gamă
completă de echipamente
și sisteme integrate și
portabile de dezinfecție a
ozonului.
Sistemele integrate de
dezinfecție a aerului și a
ozonului de apă pot fi
montate și la instalațiile
preexistente a aerului cat
și a sistemelor de apă .

MISIUNEA NOASTRA
Promovarea sistemelor inovatoare pentru îmbunătățirea calității vieții
noastre de zi cu zi, prin integrarea unei tehnologii, care se aplicată pe
scară largă în alte domenii, în industria și sectorul de sănătate.
Garanteaza o mai bună calitate a aerului și reduce riscul de contaminare
microbiologică în mediile instalațiilor medicale, în condiții de siguranță și
într-un mod practic, respectând toate standardele și normele aplicabile.
Oferă soluții mobile și integrate pentru îmbunătățirea siguranței
microbiologice în cadrul instituțiilor de îngrijire medicală, în principal prin:

Reducerea riscului de contaminare în camerele individuale și /
sau în sectoare;
Reducerea / eliminarea mirosurilor neplăcute în toate facilitățile;
Sisteme sanitare de climatizare (fan-coil, split și ATU),
reducând mucegaiurile, bacteriile (de exemplu, legionella) etc.;
Îndepărtarea profesională a mirosurilor neplăcute (halate,
pantofi de spital etc.) cu camerele noastre de ozon special
concepute.
Se prevede creșterea cererii de tehnologii sustenabile din punct
de vedere ecologic și dezvoltarea de produse și servicii în
conformitate cu regulamentul italian de siguranță (d.lgs.81 / 2008)
pentru siguranța calității aerului interior.

OZOSI SISTEM MEDICAL

Suntem cu toții conștienți de riscul de contaminare în spitale și
în instituțiile de îngrijire a sănătății și de răspândirea bolilor pe
care noi toți le considerăm eradicate. Alte boli, cum ar fi
legionella, reprezintă, de asemenea, un pericol grav pentru
sănătate, atât pentru pacienți, cât și pentru operatorii de
asistență medicală, deoarece bacteria legionella se instalează și
se proliferează în conductele de aer, sistemele de aer
condiționat și filtrele de aer. Paraziții precum acarienii, păduchii
și căpușe care se cuibăresc în saltele, perne și perne de
mobilier reprezintă, de asemenea, o preocupare în ceea ce
privește răspândirea bolilor.

superbugs

legionella

Una dintre marile provocări cu care ne confruntăm în acest secol este siguranța
microbiologică. Normele noi și directivele europene încep să se concentreze asupra
aspectelor legate de siguranța microbiologică și calitatea aerului din interior, în special
în sectorul de asistenta medicala.
A devenit o prioritate să se garanteze calitatea atât a aerului în respirația
ambientală cât și a rețelelor de apă, în special în sectorul sănătății,
reducându-se astfel riscul de contaminare în instalațiile de asistență
medicală cu frecvență ridicată.
Tehnologia ozonului patentat cu tehnologia EVG reprezintă o soluție
convenabilă, ecologică, sigură și simplă pentru această problemă tot mai
mare, care influențează viața tuturor.

TEHNOLOGIA-ECO

Sisteme mobile și sisteme automate de dezinfectare pentru ATU și conducte
de aer, reduc drastic riscul de contaminare microbiologică a aerului și a
suprafețelor. Toate sistemele noastre sunt automatizate, sigure, ecologice,
sunt proiectate și construite în conformitate cu cele mai stricte standarde.
Tehnologie integrată pe circuitele de apă curentă / menajeră (inclusiv
rezervoare de apă de ploaie) care reduc proliferarea bacteriilor și utilizarea
aditivilor chimici.
Sisteme utilizate cu succes în multe alte domenii de aplicare cum ar fi
industria alimentară, închirieri auto, industria hotelieră, piscine și multe altele.
Sistemele EVG integrate în instituțiile de asistență medicală reprezintă
inovații tehnologice privind siguranță microbiologică.
Sistemele noastre utilizează arcuri electrice pentru a produce ozon și sunt
capabile să reproducă ceea ce face natura de milioane de ani. Prin
încărcarea aerului cu oxigen trivalent, care are o putere enormă de oxidare,
el elimină toți "oaspeții" nedoriti si periculosi, făcând astfel mai sigur mediul și
apa, reducând sau eliminând utilizarea produselor chimice. ECOTECH

AVANTAJELE SISTEMULUI DE SANITATIE OZONE

Piața de salubritate din zilele
noastre se învârte în principal
în jurul companiilor care
operează în industria chimică.

În schimb, OZOSÌ s-a concentrat pe furnizarea de tehnologii
care reduc utilizarea substanțelor chimice, eliminând astfel
impactul acestora asupra mediului nostru. În plus, sistemele
OZOSÌ sunt remarcabile din punct de vedere al costurilor,
deoarece generarea de ozon nu necesită nici un proces
specific de fabricație.

Calitatea aerului si al spațiilor și mediilor interioare. (săli de operații,
spitale, laboratoare etc.);
Minimizarea contaminării microbiologice a aerului respirator interior.
Un tratament sigur și omogen al mediilor interioare (ozonul este un
gaz saturat omogen);
Reducerea notabilă a costurilor de igienizare a instalației (forța de
muncă și utilizarea produselor chimice);
Reducerea poluării aerului interior. ECOTECH;
Igienizare ușoară (automată și la cerere);
Tratament de dezintoxicare sigur (nu necesită utilizarea de produse
chimice sau de personal sanitar).

Sistemele și produsele OZOSÌ contribuie
la bunăstarea oamenilor și a mediului
inconjurator.

Este obligația noastră să oferim soluții eco-durabile, care facilitează dezinfecția
aerului și a apei.

CUM FUNCTIONEAZA?

Sanitizarea poate fi efectuată atât în prezența pacienților, cât și a operatorilor de
asistență medicală (îmbunătățind astfel calitatea aerului de respirație) sau în încăperile
evacuate anterior (fără personal sau pacienți) cu sisteme automate de tratare a aerului
înconjurător și a suprafețelor. În cazul doi, pe care noi îl denumim "sanitație prin
saturație", toate suprafețele din zona tratată sunt dezinfectate omogen.

Tehnologia ozonului OZOSI este disponibilă ca echipament portabil sau poate fi
integrată în sisteme noi sau preexistente de tratare a aerului (AHU sau Fancoil).
Sistemele de rețea cu aer pe bază de apă pot fi echipate, de asemenea, cu tehnologia
ozonului. Aceste sisteme sunt instalate direct pe AHU pentru a proteja contaminarea
apei potabile de către bacterii/virușii cât și pentru a împiedica contaminarea apei care
este implicată în rețelele de umidificare, circuite de condensare și evaporare. Ajută, de
asemenea, la eliminarea proliferării algelor în schimbătoare).
OZOSÌ va oferi gratuit o analiză de construcție și va propune soluția cea mai potrivită în
funcție de necesitățile dumneavoastră.
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CAMERE DE OPERARE

SANITARIZAREA CU SISTEMELE PORTABILE OZOSI

OZOSI MEDICAL 300 este un sistem
patentat inovativ care garantează
siguranța microbiologică în sălile de
operații și suprafețele camerelor de
operație. Datorită sistemului său
exclusiv de generare a ozonului,
acesta inactivează compușii organici
(mucegaiuri, mucegaiuri, ciuperci,
bacterii, viruși etc.
Brevetul exclusiv permite o producție
controlată de ozon și o convertește în
oxigen la sfârșitul fiecărui ciclu. Ciclul
de tratament și rezultatele finale sunt
în deplină conformitate cu toate
normele și directivele.

Ușor de folosit, poate fi programat prin panoul de comandă al ecranului tactil poziționat pe partea superioară a
echipamentului. Pur și simplu puneți OZOSI MEDICAL 300 în cameră, porniți-l și părăsiți încăperea, asigurându-vă că este
bine închis și sigilat. Ciclul de generare și reconversie a ozonului este finalizat în 60 de minute și zona tratată poate fi
accesată și este complet funcțională.

CAMERE PACIENTI

SANITARIZAREA CU SISTEMELE PORTABILE OZOSI

OZOSI MEDICAL 200 reduce riscul de
contaminare în camerele pacientului și în
băile private, prin inactivarea pericolelor
microbiene, atât în aer cât și pe
suprafețe. Sistemul său exclusiv de
generare de ozon ucide compuși organici
(acarieni, mucegaiuri, ciuperci, bacterii,
viruși etc., de exemplu, boala legionară)
prin oxidarea lor.
Brevetul exclusiv permite o producție
controlată de ozon și convertește în
oxigen la sfârșitul fiecărui ciclu. Ciclul de
tratament și rezultatele finale sunt în
deplină conformitate cu toate normele și
directivele.

Ușor de folosit, poate fi programat prin panoul de comandă al ecranului tactil poziționat pe partea superioară a
echipamentului. Pur și simplu puneți OZOSI MEDICAL 200 în cameră, porniți-l și părăsiți încăperea, asigurându-vă că
este bine închis și sigilat. Ciclul de generare și reconversie a ozonului este completat în 20-40 de minute și zona tratată
poate fi accesată și este complet funcțională.

AMBULANȚE

SANITARIZAREA CU SISTEMELE PORTABILE OZOSI

OZOSI MEDICAL 15 este un sistem
patentat inovativ, care santifică
compartimentele pacienților cu
ambulanță. Datorită sistemului său
exclusiv de generare a ozonului,
acesta inactivează compușii organici
(acarieni, mucegaiuri, ciuperci,
bacterii, viruși etc., de exemplu boala
legionară). Brevetul exclusiv permite o
producție controlată de ozon și o
convertește în oxigen la sfârșitul
fiecărui ciclu. Ciclurile de tratament și
rezultatele finale sunt în deplină
conformitate cu toate normele și
directivele.

ebola

Ușor de folosit, poate fi programat prin panoul de
control al ecranului tactil poziționat pe partea
laterală a echipamentului. Pur și simplu puneți
OZOSI MEDICAL 15 în vehicul, porniți-l și închideți
ușile, asigurându-vă că acesta este bine închis și
sigilat. Ciclul de generare și reconversie a ozonului
depinde de tipul de contaminare.

OZOSI MEDICAL 15 generează cantitatea potrivită de
ozon, dozându-l, fără a deteriora componentele din
plastic sau cauciuc în compartimentul vehiculelor.

Sisteme de
dezinfecție
montate pe perete

BIROURI DOCTORI

SANITISING WITH OZOSÍ WALL-MOUNT UNITS

Cealaltă funcție poate fi complet funcțională la toate
orele. Sistemul produce o cantitate suficientă de
ozon, dozată, care va decongestiona aerul de
respirație și va reduce riscul de contaminare
microbiologică. Unitatea separată include un sistem
exclusiv de filtrare al aerului, care filtrează aerul
respirator până la 98,5%. Este indicat în mod special
pentru persoanele sensibile la alergii.

OZOSI MEDICAL SPLIT este o unitate de montare
pe perete, care încorporează tehnologia patentată
a ozonului care o combină cu un sistem exclusiv de
filtrare a aerului, care captează 98,5% particule de
aer.

Echipamentul poate fi programat pentru sanitizarea
completă a spațiilor individuale (de exemplu, laboratoare,
studiouri dentiști, camere de chirurgie pre-spălare, centre
de reabilitare a spitalelor etc.). Sanitația completă nu poate
fi efectuată decât atunci când toate zonele sunt limpezi
persoane / personalului. În timpul fazei de tratare, aerul din
încăpere și suprafețele sunt dezinfectate. Această operație
se efectuează în general pe timp de noapte.

Funcția de zi poate funcționa în orice moment si reduce
riscul contaminării, în special în sălile de așteptare,
unde riscul de răspândire al virusului este foarte ridicat.

Sisteme de
dezinfecție
integrate

SANITIZARE CU SISTEME OZOSI CONSTRUITE

Sistemul poate fi programat pentru sanitizarea completă a spațiilor individuale sau
unitare (de exemplu, laboratoare, cabinete stomatologice, camere de chirurgie pentru
pre-spălare, centre de reabilitare a spitalelor etc.). Sistemele încorporate efectuează,
de asemenea, igienizarea conductelor de aer și a filtrelor în care compușii organici se
acumulează și se proliferează.
Sanitația completă poate fi
efectuată numai atunci când
toate zonele sunt fara
oameni / personal. În timpul
fazei de tratare, conductele
de aer, aerul din încăpere și
suprafețele sunt dezinfectate.
Această operație se
efectuează în general pe timp
de noapte.

Tehnologia ozonului EVG
poate fi, de asemenea,
integrată în ATU noi, precum
și în sistemele de tratare a
aerului preexistente.
Sistemele integrate sunt
funcționale duale.

Cealaltă funcție poate fi complet funcțională la toate
orele. Sistemul va produce o cantitate suficientă de
ozon, dozată, care va decontamina aerul de
respirație și va reduce riscul de contaminare
microbiologică.

SANITIZARE CU SISTEME OZOSI CONSTRUITE
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SANITIZAREA APEI CU SISTEME CONSTRUITE DE OZON

OZOSÌ este un sistem patentat, exclusiv și
inovator, care asigură purificarea apei în circuitele de
ape menajere, comerciale și publice (de exemplu,
spitale). Sistemul încorporat permite o reducere
semnificativă a utilizării produselor chimice și, în
măsura în care este posibil, sanitizează automat apa
circulantă.
OZOSÌ este un sistem natural, ecologic și
eficient din punct de vedere al costurilor, care poate
garanta siguranța microbiologică în orice circuit de apă.
Sistemul automatizat poate fi ușor incorporat în orice
instalație de epurare prealabilă sau nouă, inclusiv
turnuri de apă și condensatoare evaporate.
Datorită sistemului de operare bazat pe ozon.
OZOSÌ atacă și inactivează diferiți compuși
organici (de exemplu, bacterii, mucegaiuri, viruși,
ciuperci). Echipamentul instalat funcționează în sinergie
cu alte sisteme de purificare a apei utilizate în mod
obișnuit.

SANITIZAREA APEI CU SISTEME CONSTRUITE DE OZON

Piscine și bazine de reabilitare - cu 80% mai puțin Clor
și alte produse chimice pentru piscine

Elimină toate mirosurile cauzate de aditivii chimici (clor).
Reduce utilizarea tuturor aditivilor chimici de apă, conform cu cele mai
recente standarde UNI 10637.

Avantaje:
Ușor de instalat - Nu se închide instalația
In conformitate cu norma privind calitatea aerului (DLGS 81/2008).
Conform cu normele privind deșeurile de apă (DLGS 152/99).
Elimină combinațiile de clor, cloramina și hiperchlorinația.

Elimină riscul de dermatită;
Arderea ochilor;
Permite accesul la subiecții astmatici;
Încălzirea apei prin recuperarea căldurii;
Cost eficient - plătiți rapid;
Elimină substanțele chimice agresive de la;
deteriorarea structurilor și mobilierului.
OZOSÌ atacă și inactivează diferiți compuși organici
(de exemplu, bacterii, mucegaiuri, viruși, ciuperci).
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Sisteme de
sanitație pentru
camere

SANITISING
CHAMBERS

SANITIZAREA GENERALĂ CU CAMERELE DE OZON

Gama OZOSÌ Box Clean este un sistem unic, inovator care revoluționează conceptul de igienizare
a uzurii spitalicești profesionale cat și a accesoriilor medicale de zi cu zi ale lucrătorilor din domeniul
sănătății. Gama OZOSÌ Box este, de asemenea, utilizată pe scară largă pentru igienizarea
materialelor spitalicești (perne, lenjerii de pat etc.) și poate fi personalizată.
Datorită tehnologiei unice de generare a ozonului și a tehnologiei de reconversie rapidă, OZOSÌ
Box Clean atacă compușii organici (bacterii, mucegaiuri, ciuperci, viruși etc.) pe care îi oxidează.
Ozonul produs în cameră sanitizeaza ambele suprafețe.
OZOSÌ Box Clean este rentabil, ușor de instalat și poate fi operat de oricine. Sistemul este echipat
cu un ecran tactil care permite setările de timp în funcție de igiena necesară.

Deși nu se demonstrează că acarienii de pat (cimicidae) transmit boala la
om, ei sunt cunoscuți pentru a provoca infecții ale pielii care pot duce la
probleme grave. Cimicidae pot fi găsite chiar și în cel mai curat mediu și
sunt extrem de greu de exterminat.

OZOSÌ Box Clean nu numai că dezinfectă suprafața obiectelor prin
eliminarea bacteriilor, mucegaiurilor, ciupercilor etc., dar datorită
mediului închis în care este tratat produsul, acesta va decontamina și
în profunzime. O problemă obișnuită, care poate fi găsită chiar și în
cele mai curate medii, sunt acarienii. Tratamentul cu ozon va elimina
complet atât acarienii adulți, cât și larvele.

Cost scazut. Eliminarea acarienilor poate fi foarte costisitoare și
tratamentele obișnuite, cum ar fi fumigația, sunt costisitoare și pot
lăsa reziduuri nocive.

Sisteme de
dezinfectare a
apei

OZOSI ECHIPAMENT MOBIL CU APA RECE DE SANITIZARE

CAMERE DE
SANITIZARE

Echipament de dezinfecție a ozonului mobil pentru băi, camere de toaletă, cabine de duș și suprafețe generale
ale spitalelor.

Gama de curățare OZOSÌ Mobile Professional este un sistem inovator brevetat, care garantează siguranța
microbiologică în toate spitalele. Mobile Professional nu folosește apă caldă, nici vapori, nici produse chimice,
ci doar apă rece cu ozon. Această tehnologie exclusivă brevetată are "impact zero asupra mediului și se
sanitizeaza fără a folosi dezinfectanți chimici și nu necesită clătire.

OZOSÌ Mobile Professional funcționează pe baza de energie electrică și utilizează un sistem comun de alimentare cu apă (furtun de conectare cu conector furtun furnizat).

tehnologie
de
sanitizare
cu

ozon

• Primul sistem pe baza de ozon de sanitizare pentru încălțăminte,
îmbrăcăminte, vehicule, case mobile, camere de hotel, case, jucării etc.,
• Siguranță completa pentru oameni și mediu
• Sistem și tehnologie patentată
• Sisteme și echipamente testate și aprobate de Universitatea din
Padova, Italia.
• Sistem fabricat în întregime în Italia.
• Sistemul și echipamentul pot fi marcate de clienți. Echipamentele pot fi
personalizate în funcție de cerințele clienților.
• Sistemul este echipat cu catalizator de ozon și transformă ozonul înapoi
în oxigen la sfârșitul fiecărui ciclu (brevet industrial).
• Sistemul respectă normele de siguranță atât pentru clienți, cât și pentru
utilizatorii finali (operatori).
• Sistemul respectă directivele europene de mediu referitoare la gazele
periculoase pentru mediu. Ecotech.
• Echipamentul final de sistem construit în conformitate cu Directiva UE
privind mașinile CE
• Sistemul și echipamentele acoperite de asigurarea de răspundere civilă.
• Echipamentul poate include difuzor opțional pentru esențe.
Lider pe piața italiană din 1996 (industria sănătății, industria alimentară,
tratamentul în piscină)
Feriți-vă de imitații și de produse care nu sunt fabricate conform normelor
aplicabile.

