ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΖΟΝΤΟΣ
Διατηρήστε το όχημα σας
καθαρό χωρίς την χρήση
χημικών

Εξολοθρεύει το 99,9% των αερόβιων και
επιφανειακών βακτηριδίων, ιούς και εξαφανίζει τις
ανεπιθύμητες οσμές

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΖΟΝΤΟΣ
Εξολοθρεύει το 99,9% των βακτηριδίων και εξαφανίζει τις δυσάρεστες οσμές
Το Ulti-Fresh είναι επαγγελματική συσκευή απολύμανσης οχημάτων. Εξολοθρεύει
βακτήρια και ιούς με απόλυτα φυσικό τρόπο δημιουργώντας όζον χωρίς την
χρήση χημικών. Κατάλληλο για χρήση σε όλα τα οχήματα I.X. και επαγγελματικής
χρήσης όπως ασθενοφόρα και απορριμματοφόρα

Διατηρήστε το όχημα σας καθαρό σαν
καινούργιο χωρίς την χρήση χημικών
Απαλλάξτε το εσωτερικό του οχήματος σας από
βλαβερά βακτήρια τα οποία ζουν και αναπτύσσονται
στις υφασμάτινες και μη επιφάνειες.
Είναι γεγονός ότι τα βακτήρια έχουν την δυνατότητα
να επιβιώσουν και να πολλαπλασιαστούν σχεδόν
υπό
οποιεσδήποτε
συνθήκες.
Αν
δεν
καταπολεμηθούν, έχουν την δυνατότητα να
διπλασιάζονται κάθε 20 λεπτά. Εντός λίγων μόνο
ωρών αποικίες βακτηριδίων θα έχουν εγκατασταθεί
στο σαλόνι, τα πατάκια, την κονσόλα και
τις
υπόλοιπες εσωτερικές επιφάνειες. Κοινά βακτήρια
όπως αυτά των ιώσεων, γρίπης, ecoli και norovirus
μπορούν να ευδοκιμήσουν προκαλώντας μολύνσεις
σε όποιον έρθει σε επαφή μαζί τους.
Η χρήση όζοντος δεν εξαφανίζει απλά τη κακοσμία
που έχει δημιουργηθεί από τα βακτήρια.
Εξολοθρεύει το 99,9% των βακτηριδίων.
Το Ulti-Fresh επίσης εξουδετερώνει οσμές από
τσιγάρα, λεκέδες, κατοικίδια κλπ. και κάνει το όχημα
σας να μυρίζει σαν καινούργιο.
OXI ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ
OXI ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΥΓΡΑΣΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ

Εύκολο στην Χρήση
· Εξολοθρεύει το 99% των βακτηρίων
και ιών
· Δημιουργεί υγιεινό περιβάλλον
· Λειτουργεί από τον αναπτήρα του
αυτοκινήτου
· Κλείνει αυτόματα
Κατάλληλο για χρήση
· Συστήματα εξαέρωσης & κλιματισμού
οχημάτων
· Χώρους οδηγού και επιβατών
· Ταξί και λιμουζίνες
· Τροχόσπιτα και λεωφορεία
· Σκάφη
«Όζον» τι είναι ακριβώς;
Το Όζον ή «ενεργό οξυγόνο» παράγεται, φέρνοντας σε
επαφή τον αέρα που αναπνέουμε με ηλεκτρικό ρεύμα
υψηλής τάσης. Η γεννήτρια όζοντος μιμείται την φύση
δημιουργώντας μια αίσθηση φρεσκάδας.
Πως λειτουργεί το όζον;
Το όζον επίσης γνωστό ως «ενεργό οξυγόνο», αποτελεί
την ισχυρότερη φυσική μέθοδο καθαρισμού.
Εξουδετερώνει τις οσμές, καταστρέφοντας τα μόρια που
προκαλούν την κακοσμία σε αντίθεση με τα χημικά και
τους εφυγραντήρες που απλά τις καλύπτουν με κάποιο
άρωμα ή τις διαχέουν προσωρινά στον χώρο. Το όζον
είναι ένας γρήγορος και ασφαλής τρόπος καθαρισμού
χωρίς επιβλαβή κατάλοιπα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ :
150mg/h
ΙΣΧΥΣ :
12 watts
ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ :
12V
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :
0 ÷ 50 Celsius
ΒΑΡΟΣ :
2.1 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :
Μ 320mm x Y 115mm x Π 118mm
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ :
15 λεπτά, 1 ώρα, 2 ώρες, 4 ώρες
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ :
Υψηλή και Χαμηλή

Απαιτούμενος Χρόνος Λειτουργίας Ανά Όχημα
Μέγεθος Οχήματος

Χαμηλή ταχύτητα

Υψηλή ταχύτητα

Μικρό όχημα (3θυρο)

15 λεπτά

15 λεπτά

Μεσαίο/Οικογενειακό(5θυρο)

15 λεπτά

15 λεπτά

Station wagon – 4X4

1 ώρα

15 λεπτά

MPV Πολυμορφικό

1 ώρα

15 λεπτά

Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα,
Επαγγελματικά οχήματα

4 ώρες

2 ώρες

