Odor removal and sanitizing systems.

Har du fedt i udsugningsluften?
Eller lugter den bare!!
Minimer brandfaren
i udsugningssystemet i din
restaurant, helt uden brug af
kemikalier og knofedt!!

Spar penge til dyr kanalrens og undgå svineriet!
En restaurant skal ikke bare være ren,
pæn og indbydende indendørs.
Hvis der er en dårlig lugt udenfor, kan
det skræmme kunderne væk. Det
kræver at udsugningssystemet er rent!
HOLD UDSUGNINGSSYSTEMET RENT FOR FEDT OG
ANDRE ORGANISKE MATERIALER, SOM ER
BRANDFRARLIGT VED OVEROPHEDET FRITURE OL.
Halvårligt kemisk og mekanisk rensning af udsugningskanalerne fjerner kun brandfaren i tiden umiddelbar efter
rengøringen, som ofte er til stor gene for den daglige drift og
hygiejne i køkkenet.

.

Kemisk/mekanisk kanalrensning sviner meget -

Ozon gør ikke!
EC-2/4 ozon generator
fjerner de fleste former for lugt,
fedt og andre brandbare organiske
materialer, helt uden brug af
kemikalier.

Derudover fjernes den dårlige lugt, som ofte kommer fra et
restaurations køkken ikke.

INGEN FORBRUGS MATERIALER – SIMPEL VEDLIGEHOLD –
LAVE DRIFTS OMKOSTNINGER.

RENGØR MED OZON FRA ECOZONE.

EC-2/4 ozongeneratoren kan placeres i et rum langt væk fra
restaurationskøkkenet. Ozonen ledes i en luftstrøm, og føres ind ved
emhættens fedtfilter.






Ozon dannes af luftens ilt og bliver igen til ilt efter brug.
Ozon er derfor et naturligt og miljøvenlig luftart.
Ozon nedbyder og fjerner de fleste lugtstoffer.
Ozon omdanner fedt og andre organiske materialer til
uorganisk aske som ledes bort med luften.

MED ET ECOZONE OZONANLÆG FRA MILZONE
UNDGÅR DU ULEMPERNE FRA ANDRE LØSNINGER.
Som f.eks. aktive kulfiltre, høje skorstene, scrubber
systemer, elektrostat filtre eller bare vellugtende olier og air
freshments.
Også egnet til industrier som udleder dårlig lugt fra deres
produktion.

Kontakt:
Milzone IvS.
Styrmandsvænget 172
6710 Esbjerg V

Ozongeneratoren starter og stopper automatisk sammen med
udsugningsanlægget.
Ozon er et stærkt oxidations middel, og indgår straks i en kemisk
forbrænding med de lugtstoffer, fedt og andre organiske stoffer og
omdanner det til uorganisk aske, som ledes bort med udsugningen.

Ecozone Technologies har været førende indenfor Ozon
produktion siden 1996. I løbet af denne tid, er der udviklet en
patenteret teknologi, som har gjort det muligt at tilbyde produkter,
der er i spidsen for deres klasse i ydeevne og pålidelighed
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