
Specifikime teknike 

   Gjenerator Ozoni 

Aerolimp 
Linja profesionale portative 

Për trajtim me goditje të përqëndruar
Trajtim pa prezencë personash 

Përmbajtja 

Gjenerator ozoni  I përfshirë 

Monitorues i ozonit në ambient  I përfshirë 

Ventilator ajri  I përfshirë 

Shkatërrues ozoni  I përfshirë 

PLC me ekran me prekje  I përfshirë 

Karkasë INOX-i me rrota  I përfshirë 

PRODHIMI I OZONIT 

PRURJA E AJRIT 

Përshkrimi 
Gjenerator ozoni portativ i gjeneratës së fundit, i fuqishëm, kompakt dhe i 
shtangët. Ozonizuesi me teknologjinë silencioze të shkarkimit në formë 
kurore e ftohur me ajër na jep një prurje ajri me përqëndrim të lartë dhe 
konstant të ozonit, duke dezinfektuar dhe deodorizuar. 

Aerolimp përfshin monitorues ozoni ambiental, ekran me prekje që i lejon 
përdoruesit zgjedhjen e programit të duhur për çdo ambient.  Përveç 
kësaj, tregon dhe vlerat e arritura të përqëndrimi të ozonit grafikisht. 

Në paketim përfshihen: 
Tub fleksibël.  
Brryl dhe qafë me diametër 200 mm 
2 vjet garanci dhe manual përdorimi në shqip, anglisht dhe spanjisht. 

Për çfarë përdoret Aerolimp? 
Për dezinfektimin e ajrit dhe eliminim e erërave të pakëndshme nëpërmjet 
trajtimit me përqëndrim të ozonit. Aerolimp realizon trajtim të fuqishëm dhe të 
shpejtë duke eliminuar erërat e pakëndeshme, viruse, bakterie, kërpudha, 
myqe , insekte.  Përdoret në spitale, klinikë dentare, farmaci, veterinari, hotele 
restorante, zyra, sallë pritjeje shkolla, palestra, kinema, disko, institucione 
fetare,  automjete, autobuz, tren, avion, autovetura, ambiente të mbyllura ku 
pihet duhan, etj. 

Kushtet e punës 

Lagështia < 90% 

Temperatura 5-35 ℃ 

Përbërësit VOC`s < 150 ppm 

Përdorimi i rekomanduar ditor 12 orë 

Karakteristikat AEROLIMP64 

Prodhimi maksimal i ozonit 64 gO3/h 

Prurja e ajrit 1000 m3/h 

Linja elektrike 230 V, 50 Hz 

Konsumi i energjisë 1200 W 

Diametri i tubit të ozonit 200 mm 

Pesha neto 50 kg 

Pesha bruto 60 kg 

Përmasat e paketimit A x B x C 75 x 95 x 75 cm 

Kodi i Referencës FAEROLIMP.0001 

Deri në 

64 gO3/h 

Deri në 

1000 m3/h 

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. 

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


