AZ ÓZONOS ELJÁRÁSRÓL
• 100% hatékonyság vírusok, baktériumok, gomba,
valamennyi káros organizmus ellen.
• A vegyszeres eljárásokkal szemben az ózongáz
a teljes teret megtölti, akár makrorepedésekbe,
szövetek közé is bejut, jobban átjárja az anyagokat. A vegyszeres permet eljárások csak felületkezelésre képesek.
• A vegyszeres eljárások folyamatos vegyszerutánpótlás szükségletével szemben az ózongenerátorok éves karbantartási igénye minimális.
• A mikroorganizmusok nem tudnak védekezni az
ózonnal szemben.
• A fertőtlenítés befejeztével az ózon rövid időn
belül oxigénné alakul, nem marad vissza sem
szag, sem vegyszermaradvány, nem képződik
toxikus melléktermék.
• A WHO (World Health Organisation) is elismeri,
hogy a SARS-CoV-2 vírus a levegőben is tud
fertőzni.
• A WHO is elismeri, hogy az ózon az egyik
leghatékonyabb fertőtlenítőszer mindennemű
mikroorganizmus ellen.

AMIT NYÚJTUNK ÖNNEK
• Fertőtlenített levegő és felületek, tiszta munkakörnyezet, megelőzés, biztonságérzet.
• Mérnöki szinten felállított mentesítési eljárás,
vegyésztechnikusi háttérrel.
• Számítógépes szimulációval optimalizált ózonkifújás, ezáltal gyorsabban és egyenletesebben teríti el a helyiségben az ózont.
• Helyszíni szenzorokkal kontrollált koncentráció
előállítása, fenntartása, ózon lebontás az eljárás
végén.
• Dokumentált adatok, hiteles mérési jegyzőkönyv
a munka befejeztével.
• Ózongenerátoraink az ózongáz egészségügyi
határértékénél akár 10x-nagyobb koncentrációját
is előállíthatnak, ezért a kezelőszemélyzet részére
biztonsági oktatást tartunk.
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• Ha ön saját létesítményt fertőtlenít, azonnal költséget tud megtakarítani a fertőtlenítő folyamat
felgyorsításával.
• Ha Ön üzemeltetőként szolgáltatást értékesít a
mi nagyteljesítményű ipari gépeinkkel hamarabb
végzi el a szolgáltatást, és így hamarabb térül
meg a gép ára.

GÉPEINKRŐL
• A kisiparban használatos 10 g/óra kapacitású gépekhez képest többszörös teljesítmény.
• Gépeink maximális kapacitása:

OzonePro100:
100 g/óra

OzonePro40:
40 g/óra

• Az ózongenerátor
cellák a levegő
oxigénjének
egy
részét alakítják át
ózonná.
• Kihelyezett szenzorokkal támogatott,
kontrollált
koncentráció előállítása, fenntartása, ózon lebontással a
végén.
• Cégünk 25 éves múlttal rendelkezik
kémiai berendezések fejlesztésében,
világszerte több mint 1400 gépünket
75 országban használják ipari és
akadémiai partnereink.
• Cégünk kétszer
is elnyerte az innovációs Oscardíjként is ismert
amerikai
R&D
Top100 díjat.
• Kompakt méret
(36x36x30 cm)
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RÓLUNK
A ThalesNano Zrt. innovatív technológiai kutató-fejlesztő cég, a világon vezető pozíciót tölt be a környezetbarát és hatékony, laboratóriumi méretű áramlásos kémiai reaktorok és egyéb berendezések piacán. Széles
technológiai és műszer portfólióval rendelkezik. Jelenleg 75 országban 15 féle reaktort értékesít, 2 magyar és
2 amerikai innovációs díj nyertese.

SZAKÉRTELMÜNK
A ThalesNano és a Darholding cégcsoport 40 éve foglalkozik csúcstechnológiai laboratóriumi berendezések fejlesztésével, gyártásával és értékesítésével. Berendezéseinket tapasztalt, kellő tudományos háttérrel
és speciális szaktudással rendelkező vegyészek és gépészmérnökök fejlesztik.
A kémiai kutatás, a műszerfejlesztés és a gyártás mind Magyarországon történik, ez lehetővé teszi a gyors
kiszolgálást és folyamatos szervizellátást.
Az ózongenerátorokra kémiai berendezéseinkhez hasonlóan garanciát vállalunk és a legmagasabb szintű
nemzetközi ipari sztenderdeknek megfelelő szervízszolgáltatást nyújtjuk.
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OZONEPRO40
(40 g/óra teljesítmény)

OZONEPRO100
(100 g/óra teljesítmény)

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK:
Áramellátás

230 V AC

Ózongenerálás

akár 100 g/óra

Fertőtlenítő teljesítmény 500 m3/óra
Vezérlőpanel

3,2” érintőképernyő

Szerkezeti elemek

alumínium

Méretek

36x36x30 cm

Súly

12 kg

ÓZONÁTALAKÍTÁS:
1. Oxigén
molekula

2. Kötés
felhasadás

3. Ózon molekula
képződés

4. Ózon molekula
és kórokozó reakciója

5. Kórokozó elpusztul,
az ózon molekula
oxigénként
marad vissza
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ÓZON FERTŐTLENÍTÉS IDEJE*
Fertőtlenített
terem*
légtere / m3

Effektív koncentráció**
eléréséhez szükséges idő
OzonePro40

OzonePro100

50

9 perc

4,5 perc

100

20 perc

12 perc

200

45 perc

25 perc

500

120 perc

60 perc

1000

200 perc

150 perc

2000

n/a

180+ perc

*: A terem egyedi elrendezése változtat a fertőtlenítés idején.
**: 4-5 ppm közötti O3 koncentráció, behatás ideje: 15 perc.

ózon koncentráció

AZ ÓZONOS FERTŐTLENÍTÉS MENETE
Koncentráció
felépítési szakasz

Behatási idő

Ózon bomlás

Koncentrációs szint
dokumentált
fenntartása

Tízszeres gyorsaság a kisipari teljesítményhez képest!
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