Odor removal and roam sanitizing

Mobile og bærbare ozongeneratorer.

Odor removal and roam sanitizing

Kære Kunde.
Produktprogrammet fra Milzone omfatter både
stationære, mobile og bærbare ozon generatorer med
høj ozon produktion, som hurtigt kan nedbryde lugt og
fedt/olie fra forskellige kilder. I denne folder finder du
information om de mobile og bærbare generatorer.

Odor removal and roam sanitizing.

Kontakt:
Milzone ApS
Per Enevold
Telefon +45 24 96 69 85
E-mail . pe@milzone.dk
Web.
www.milzone.dk
CVR.:
33 35 58 82

Milzone importerer sine ozongeneratorer fra Ecozone
Technologies Ltd. De har udviklet nogle mobile og
bærbare generatorer, som er nemme at transportere og
installere. De særdeles velegnet til fjernelse af lugt gener
så som lugt efter
tobaksrøg, røg- sod- og
brand skader, kælder
lugt, kloak lugt, affalds
lugt, gylle lugt og lugt fra
husdyrhold samt lig lugt
o.l.
De kan derfor med stor
succes anvendes af skades service firmaer, Rengørings
firmaer, boligforeninger, Brugtvognsforhandlere og
lignende firmaer som har brug for effektivt at fjerne
dårlig lugt.
Desuden er de mobile og bærbare ozongeneratorer
yderst velegnet til at rengøre luften i fødevare
produktionslokaler og klinikker samt operations stuer,
med det formål at forlænge holdbarheden af
fødevarerne og undgå unødig brug af kemisk
desinfektionsmidler.
De anvender dermed i bagerier og brødfabrikker, hos
slagere og slagterier, haller hvori der opbevares frugt og
grønt samt i mejerier hvor der anvendes åbent
produktions udstyr.
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Vores mobile og bærbare ozongeneratorer er
naturligvis CE-mærket, og opfylder alle UL–CSA
standarder, og naturligvis de danske
myndighedskrav.
På alle generatorer, udleveres en servicevejledning
og en drift- og betjeningsvejledning. Evt.
reklamationer behandles omgående, i et konstruktivt
samråd med slutbruger og forhandlere.

Tekniske informationer
Ozongeneratorerne, fra Ecozone Technologies Ltd.,
anvender en unik amerikansk patenteret
udladningsteknologi, med dobbelt di-elektrisk
barriere, som giver en høj og stabil produktion af den
ozon, som fjerner fedt og uønskede lugte.
Ozongeneratorerne er perfekte til miljøvenlig
luftrensning. Ozonen nedbryder proteinkæder og
lugtstoffer til uskadeligt vand - CO2 – sulfat og
kortkædede kulstofforbindelser.
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ADVARSEL:

De to modeller.
Model Panther-S

Model ActivO™
Model
Type
Ozon produktion
Luftindtag til generator

Kabinet mål LxBxD

50x40x100 cm

Strøm forbrug
Udgangs dimension.

Ozon produktion
Luftindtag til
generator

450 m3/t
450 m3

Strømforsyning

Type

Mobil
12.000 mg/t

Rumstørrelse op til

Vægt

Model

AktivO™

Rumstørrelse
Kabinet mål LxBxH

33 kg
230V; 50Hz
350 W

Vægt
AktivO™
PLC kontrol unit
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Panther-S
Mobil

Ozon kan skade stueplanter og skade materiale,
såsom gummi, isolering på elektriske ledninger og
malerier og kunstværker, som indeholder påvirkelige
farvestoffer og pigmenter (U.S. EPA, 1996a).

>7.500 mg/t
m3/t

235

3

>180 m

425x205x275 mm
8 kg

Strømforsyning

230V; 50Hz

Strøm forbrug

>170 W

100x100 mm

Andre funktioner:
 Fuldautomatisk aktiverings og de-aktiverings cyklus.
 Digital kontrolenhed med tastatur og display.
 Cyklus tid fra 15 min. til 50 timer (72 uden ozon deaktivering).
 Valgfri parameter for rumstørrelse og behandlingstid.
 Store hjul som letter flytning og giver ingen spor.
 4” ozon udgangsrør som kan tilsluttes til andet lokale

Fordele ved at koble et ozonanlæg, fra
Milzone sammen med dit ventilations
anlæg.

Installation:
På alle generatorer, udleveres en servicevejledning og en
drift- og betjeningsvejledning. Evt. reklamationer
behandles omgående, i et konstruktivt samråd med
slutbruger.










Enkel installation og anvendelse
Minimal vedligeholdelse
Høj virkningsgrad – stor effekt
Lav energi forbrug
Lang produkt levetid
Miljøvenlig
Omkostnings besparende
Ingen sure naboer/myndigheder

Kontakt os for en uforpligtende aftale, så vi kan se,
hvorledes jeres behov bliver afdækket, nemmest og
billigst muligt.

