
OBUDOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI ZE STALI NIERDZEWNEJ: obudowa została wykonana z materiałów najwyżej
jakości, które chronią nasze urządzenie przed korozją, dodatkowo zapewnia bardzo proste czyszczenie. 

REALNA WYDAJNOŚĆ: generowanie ozonu na poziomie 28g/h to główna zaleta naszego urządzenia. Na rynku
możemy znaleźć wiele urządzeń, których wydajność deklarowana przez producenta jest zupełnie inna. Ozonator
PRO-28G to realne generowanie ozonu na poziomie 28,000 mg/h na podzespołach najwyższej, które charakteryzują
się bardzo długą żywotnością!

INTERFEJS STERUJĄCY: intuicyjny panel LCD gwarantuje prostą obsługę urządzenia. Każdy przycisk jest jasno
opisany, dzięki czemu ozonator będzie mogła obsługiwać osoba bez doświadczenia!

REGULACJA CZASOWA: W przypadku silnych zanieczyszczeń, takich jak nieprzyjemne zapachy, grzyby czy pleśń nasz
specjalnie regulowany timer pozwala na produkcję ozonu w zakresie 15 do 235 min, co pozwoli nam na
wyeliminowanie nawet najcięższych lotnych związków organicznych. 

BARDZO WYDAJNY WENTYLATOR 170CFM: to skuteczne rozprowadzanie ozonu nawet na dużych powierzchniach.
Wentylator o mocnej wydajności jest bardzo ważnym elementem dla każdego ozonatora – to właśnie dzięki nim ozon
jest rozprowadzany równomiernie.

CZYSZCZENIE FILTRA WSTĘPNEGO: w naszym urządzeniu istnieje możliwość samodzielnego czyszczenia filtra
wstępnego. Dzięki temu samodzielnie możemy wyczyścić filtr bez konieczności wysyłania urządzenia do producenta.

Ozonator przemysłowy PRO-28G to profesjonalne urządzenie, które wyróżnia się jedną z najwyższych jakości wykonania
jaka dostępna jest na rynku. Urządzenie zostało wyprodukowane przez firmę, która słynie z produkcji urządzeń
najwyższej klasy.
Oferowany przez nas ozonator to gwarancja jakości i komfortu użytkowania na długie lata – realna wydajność 28g/h
sprawia, że urządzenie jest wykorzystywane w setkach firm, które korzystają tylko z profesjonalnych urządzeń.

Ozonator Przemysłowy PRO-28G to produkt, który wykorzystuje najnowszą dostępną na rynku technologię HEXAGON
HONEYCOMB.
Przy wykorzystaniu specjalnej technologii płytki, które generują ozon pozwalają na pracę aż do 20000 godzin. Hexagon
Honeycomb to nowoczesna technologia wykorzystująca płytki w kształcie plastra miodu. Gwarantuje to komfort
użytkowania na długie lata. 
Płytki nowej technologii sprawiają, że produkt świetnie radzi sobie z wszelkiego rodzaju pleśnią, bakteriami, przykrymi
zapachami czy lotnymi związkami organicznymi.

OZONATOR
PRZEMYSŁOWY PRO 28G

Wymiary:                                                                               20,2/37,9/26,5 cm
Wydajność:                                                                                      28000 mg/h
Max pobór mocy:                                                                                      350W
Timer:                                                                                                 15-135 min
Zasilanie:                                                                                               AC 270W
obsługa zdalna za pomocą dołączonego pilota

WŁAŚCIWOŚCI WIRUSOBÓJCZE
 I BAKTERIOBÓJCZE

GENERUJE OZON NISZCZĄCY ZARAZKIGENERUJE, AŻ 20 G OZONU
NEUTRALIZUJE NIEPRZYJEMNE ZAPACHY

USUWA ZAPACH DYMU POSIADA PANEL LCD

https://ozonmed.pl/produkt/ozonator-profesjonalny-200m2-generator-ozonu-10000mg-h/
https://ozonmed.pl/produkt/ozonator-profesjonalny-200m2-generator-ozonu-10000mg-h/

