Gerador de
Ozônio
para desinfecção de ambientes
com até 100m²

Equipamento gerador de Ozônio por descarga
elétrica de alta tensão e alta frequência
pulsada.

O3

Projetado com tecnologias para melhor
performance da célula geradora através de
pulsos intermitentes que permitem um fluxo de
trabalho sem aquecimentos, permitindo
geração de Ozônio com mais intensidade e
também com maior longevidade da célula
geradora.

G30

Geração de até

37mg/m
³
de Ozônio

Áreas de aplicação

Equipamento fabricado em
Aço Inoxidável 430 (Escovado)

Residencial

Industrial

Comercial

FABRICAÇÃO PRÓPRIA

NACIONAL

Clínico | Hospitalar

Alimentício

para mais informações acesse:

www.auxtrat.com.br

Ozônio em

Patógenos
O uso do ozônio para matar microrganismos
em ambientes vai muito além de qualquer outro desinfetante.
Testes mostraram que ele destrói esporos, fungos, amebas, vírus,
bactérias além de vários patógenos e saprófitos, esses microrganismos
representam uma ampla variedade de espécies, gêneros e famílias.
Uma quantidade suficiente de ozônio quebra a membrana celular, levando à destruição das bactérias.

Dados técnicos
Código
Dimensões
Geração de Ozônio
Peso
Sugestão de m² por equipamento (alt. 3m)
Material da estrutura
Voltagem
Sinalizador de funcionamento
Aviso sonoro de alerta (funcionamento)
Grau de proteção
Garantia do equipamento

O gerador Ozontrat® G30 elimina maus
odores impregnados com o cheiro de cigarros,
animais e resíduos biológicos, por exemplo, além
de descontaminar o ar-condicionado e inativar
os microrganismos presentes no interior. A
desinfecção com ozônio é uma excelente fonte
de rentabilidade e uma forte vantagem
competitiva neste momento de vulnerabilidade
que o mundo enfrenta.

AR-30G-PO-OZ
176x320x298mm
37mg/m³
5Kg
100m²
Inox 430
Bivolt
Sim
Sim
IP-20
12 meses

O gerador Ozontrat G30 possui um
temporizador
programável
que
desliga
automaticamente após o tempo programado.
Durante o tempo de desinfecção um bi sonoro é
ativado em intervalos de 60 segundos, infomando
ao usuário que não é indicado a presença de
pessoas neste ambiente durante o processo.

Equipamento destinado à uso

PROFISSIONAL
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www.auxtrat.com.br
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