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OZOSì Special Black 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).
Ozosi Special Black este complet programabil si are trei cicluri de operare:
a) Productia de Ozon prin "Corona Discharge";
b) Catalizator de Ozon (reconversie cu oxigen);
c) Parfumarea cu parfumuri naturale
SPECIAL BLACK este ușor de manevrat și compact, ușor de mutat oriunde este necesar. Este ideal pentru
medii mici, cum ar fi cabinete medicale, birouri, cabinete stomatologice stomatologice, laboratoare etc.
Poate fi fixat pe un perete sau așezat pe o suprafață plană.

AVANTAJELE SI BENEFICIILE UTILIZARII APARATULUI OZOSì Special Black
OZOSì Special Black 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.

SPECIFICATII TEHNICE
Dimensiuni
Greutate
Structura
Voltaj
Putere
Spațiu maxim efectiv m3
Certificare
Productia de O3
Catalizator O3

9 kg
Oțel inoxidabil
220 V / 50 Hz
50W
50m3
CE
Da
Da
Da
Touch Screen

Parfumare
Programare
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