
Specifikime Teknike 

   Gjenerator Ozoni  

GP 
Linja portative 
    
Për trajtim ambjeti me goditje  të   përqëndruara 
Ambiente dhe Automjete/ Canon GP 
Hedhës ozoni në distancë 

Të dhënat teknike 

Timer  I përfshirë 

Dopio ventilator  I përfshirë 

Dorezë mbajtëse  I përfshirë 

Karkasë INOX-i  I përfshirë 

Manual përdorimi  I përfshirë 

PRODHIMI I OZONIT 

Përshkrimi 
Gjenerator ozoni portativ, kompakt dhe me 
performancë të lartë. Ozonizuesi me teknologjinë 
silencioze të shkarkimit në formë kurore e ftohur me 
ajër.  

Trajtimin me ozon i ambienteve realizohete për një 
kohë të programuar. Përfshihen dy ventilatorë, 
siguresë dhe një çelës për të filluar trajtimin . 

Në paketim përfshihen: 

2 metra kabëll 

Parafiltër ajri. 

Manula përdorimi. 

Për çfarë përdoret? 

Për dezinfektimin e ajrit dhe eleminim e erërave të pakëndshme në mënyrë 
të shpejtë dhe të menjëhershme, në dhoma, sipërfaqe dhe tekstile.  
Trajtimi me goditje ozoni dezinfekton dhe eliminon erërat e pakëndshme në 
spital, klinikë dentare, farmaci, veterinari, dhomat e hoteleve përfshirë 
dyshekët, restorante, zyra, sallë pritje, shkolla, palestra, rezidenca të moshës 
së tretë, autoambulanca, autovetura, autobus, tren, avion, magazina, industri 
ushqimore, çerdhe dhe kopshte duke përfshirë dhe lodra që nuk 
dezinfektohen në forma të tjera, etj. 

Me pak fjale, është një makineri e  domosdoshme profesionale.

Karakteristikat GP8-E GP16-E 

Prodhimi i ozonit 8 gO3/h 16 gO3/h 

Prurja e ajrit 130 m3/h 130 m3/h 

Timer 1– 45 min 1– 45 min 

Hedhja maksimale 10 m 10 m 

Linja elektrike 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 

Konsumi i energjisë 80W 150W 

Dalja e ozonit 125 mm 125 mm 

Pesha  3kg 4 kg 

Përmasat e paketimit A x B x C 28 x 19 x 17 cm 28 x 19 x 17 cm 

Kodi i Referencës FABGAMGP.0008 FABGAMGP.0009 

Kushtet e punës 

Lagështia < 80% 

Temperatura 1-35 ℃ 

Përbërësit VOC`s < 150 ppm 

Përdorimi i rekomanduar ditor 12 orë 

Volumi maksimal i rekomanduar për trajtim 150 m3 

Deri në 

2 ppm 

Un producto diseñado y fabricado por Ingeniería del Ozono S.L.U. Contacte en el 956 854 783 / info@zonosistem.com     www.zonosistem.com 

DEKLARATË E KONFORMITETIT: 

 Pajisje e legalizuar sipas Rregullores së Biocideve të 
Komunitetit Europian (UE), BPR, për trajtim dezinfektues 
dhe normës UNE 400201-1994 për trajtim higjenizues me 
ozon të ambienteve me prezencë personash. 

 Direktiva 2014/30/UE e Parlamentit Europian, datë 26 shkurt 
2014, në lidhje me pajtueshmërinë elektromagnetike. 


