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    Saatavilla myös kromin värisenä. 

 

Mikä on PROZONE ® ? 
Prozone® on automaattinen otsonin tuottaja, joka on kehitetty: 

 Eliminoimaan epämiellyttävät hajut. 

 Tuhoaa jopa 99.5% kaikista ilmalevitteisistä viruksista ja bakteereista. 

Miten yksikkö toimii? 
Luonnossa otsonia tuotetaan, kun suuri jännitteiset energian purkaukset salamoissa osuu happimole-

kyyleihin atmosfäärissä. Prozone® luo tämän saman luonnollisen reaktion.  

Otsoni mitä Prozone® tuottaa tuhoaa haitalliset mikro-organismit ja hajottaa hajua aiheuttavat yhdis-

telmät ilmasta— näin ollen tehden ilmasta raikkaan. 

Prozone® yksikön otsonin tuotto on ohjelmoitavissa sinun tilojesi mukaan. 
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               Prozone® Ominaisuudet                                     Käytön hyödyt 

Eliminoi jopa 99.5% ilmassa leviävistä viruksista ja baktee- Vähentää merkittävästi altistumista, puhdistaa ilman jota 

Ohjelmoitavat käyttöasetukset Käytettävissä kaikissa tiloissa aina 150m³ asti, säädettävis-

Vähäinen huollon tarve Helppo huoltaa/ylläpitää 

Asennuksen monipuolisuus Sopii joko kiinteisiin tai liikutettaviin asennuksiin. 

Äärimmäisen edullinen Todella edullinen käyttää, sähkön kulutus vain 12wattia. 

Näkyvä led-valo ja turvakatkaisin Valo näyttää toiminnon ja tekee huollosta turvallisen 

Luonto ystävällinen Ei VOC tai muita haitallisia päästöjä. 

Otsoni tai ”aktivoitu happi” tuotetaan tuomalla ilma, jota hengitämme  koske-

tuksiin korkea jännitteiseen sähkönpurkaukseen. 

Otsonin tuottaja kopioi luontoa luomalla luonnollisen raikkauden,   joka 

yleensä on aistittavissa ukkosen jälkeen. 
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 Missä kohteissa voit hyötyä? 

Näissä muunmuassa: 

• Kaikki kaupalliset pesutuvat 

• Vanhainkodit 

• Koulut 

• Toimistot 

• Baarit / ravintolat / kahvilat / yökerhot / pubit 

• Kauppakeskukset / toimistotalot / supermarketit / myymälät  

• Sairaalat 

• Uskonnolliset tilat 

• Kylpylät ja kuntosalit 

• Hotellit 

• Lentokentät / Satamat / Juna-asemat / Huolto-asemat 

• Stadiumit ja urheiluhallit 

• Elokuvateatterit / museot / huvipuistot / turistikohteet 

• Näyttelytilat ja –hallit 

• Ruoan valmistustilat 

• Rahapelitilat / Kasinot 
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 Tuotetiedot: 

 Mitat :   210mm (h) x 135mm (w) x 85mm (d) 

     Säädettävä otsonin tuotto aina 150m³ saakka 

     Kiinteisiin tai kuljetettaviin asennuksiin. 

 Standardit:   EU LVD – Directive 2006/95/EC. EU 

     EMC- Directive 2004/108/EC, 

     EN 55014-2:1997 

     TÜv SÜD standardin BS / EN60335 osien 1 ja 2  

     mukaisesti hyväksytty tuote 

 Virran tarve:  85V-264V 50/60 Hz Sulake 5A 

 Virran kulutus:   12 Wattia 

 Otsonin tuotto:  2mg/h (MIN) 15mg/h (LOW) 

     40mg/h (MED) 80mg/h (HIGH) 

 Tuotekoodit: 

 PROZONEMARK2:  Prozone® Yksikkö 

 PROZPLAT:    Keraaminen levy 

 PROZFANA:   Prozone® tuuletin asetelma 

 PROZGRILLC:   Prozone® Krominen säleikkö 
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Prozone® - Eliminoi ilmassa leviävät virukset ja bakteerit. 

 

Ilmassa olevat bakteerit ja virukset ovat yleinen syy hengitystieinfektioihin ja erityisesti 

uhka lapsille sekä vanhuksille ja niille, joilla on heikentynyt immuunijärjestelmä, kuten allergikot ja ast-
maatikot 

Joitakin vakavia ilmassa leviäviä bakteeri ja virusperäisiä tartuntatauteja  

hinkuyskä 

aivokalvontulehdus 

vesirokko 

isorokko 

keuhkokuume 

keuhkoputkentulehdus 

tuberkuloosi 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että otsonin puhdistava vaikutus tappaa jopa 99,5% ilmassa esiintyviä vi-
ruksia ja ilmassa olevia bakteereita. 

Prozone ® on testattu bakteereilla, joita kutsutaan Micrococcus luteus, joka on gram 

positiivinen bakteeri, joka kuuluu Micrococcaceae perheeseen . Sitä löytyy mullasta, pölystä, vedestä 

ja ilmasta ja on osa nisäkkäiden normaalia ihon bakteerikantaa. Bakteerit myös elävät 

ihmisen suussa, limakalvoilla, nielussa ja ylähengitysteissä. 

Tämä on lähtökohtaisesti bakteeri, jota käytetään vertailukohtana kun tuhotaan muita bakteereja, koska 
niillä ei ole entsyymejä, joilla hajottaa myrkyllisiä hapen muotoja. 
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Kun valjastetaan luonnonvoima; ulkoilman raikkaus tuotettuna sisätiloihin. 

 

Ominaisuudet ja hyödyt 

 

» Tappaa  99.5% ilmassa olevia bakteereja, neutralisoiden pahat hajut. 

» Ohjelmoitava huoneen koon mukaan aina 150m³ asti. 

» Nopea ja helppo asentaa. 

» Helppo puhdistaa. 

» Asennettavissa sekä liikkuviin että kiinteisiin kohteisiin. 

» Tuhoaa haitalliset mikro-organismit. 

» Ohjelmoitava ajastin sekä Käyttäjän turvallisuutta lisäävä automaattikatkaisin kannessa. 

Tuotetiedot 

Mitat: 210mm(h) x 135mm(w) x 85mm(d) 

Säädettävä otsonin tuotto huoneen koon mukaan, aina 150m3 asti. 

Toiminta: Verkkosähkö 220V, kiinteä tai kannettava asennus. 

50/60 Hz 

Sulake 5A 

Tehon käyttö 12 wattia 

Otsonin tuotto: 2mg/h (MIN) 15mg/h (LOW) 40mg/l (MED) 80mg/h (HIGH) 

Prozone® on TÜV SÜD standardin BS / EN60335 parts 1 and 2 mukaisesti hyväksytty tuote. 
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