
Generador d’Ozó 

Model portàtil que es pot utilitzar en qualsevol posició (horitzontal / vertical), i fins i tot en cas necessari es pot 
deixar fix en la instal·lació (col·locant esquadres de fixació en paret). És molt important deixar lliures l’entrada 
d'aire (darrere) ja que el ventilador interior de l'equip necessita una gran aportació d'aire i si no té prou distància 
als objectes circumdants, es podria tallar el flux d'aire reduint la capacitat d’actuació i efectivitat de l'equip.

Procurar que el lloc on estigui situat l'equip estigui net (lliure de pols en suspensió) i sense humitat, ja que és 
l'aire ambient el qual l'equip utilitza per generar l'ozó. Un aire brut o humit pot deteriorar les vàlvules productores 
d'ozó, obligant a reduir el temps entre manteniments (neteja de vàlvules) i fins i tot podria arribar a deteriorar-lo. 
L'entrada del darrere d'aire incorpora un filtre de partícules (desmuntable) que s'ha de revisar i netejat periòdicament, 
i substituïts si cal.

El Generador d'Ozó portàtil s'ha construït en una robusta caixa amb xassís d'acer inoxidable i nansa pel seu 
transport, està dissenyat per a aplicacions on es requereixi un generador mòbil, d'alta producció 
(fins 4.000 mg / h màx.), Podent aprofitar tant per a tractaments de xoc com aplicacions continuades.

L'ozó és un biocida desinfectant enormement potent i el més eficient contra tot tipus de microorganismes
(Virus, bacteris, fongs ...). La seva eficàcia ha estat comprovada per a diversos usos en estudis al llarg de dècades,
havent estat contemplada en publicacions de l'OMS, l'EPA i l'ECHA - Unió Europea (UE).

Cal destacar que l'ozó no deixa residual químic, perquè a causa de la naturalesa del seu molècula es
descompon en oxigen. L'ozó és un biocida desinfectant inclòs en el Reglament (UE) nº 528/2012,
Reglament de productes biocides (BPR) i està inclòs en els Articles 93/95, per als tipus de productes
2, 4, 5 i 11.
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