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1. Co to jest ozon? 
Ozon jest niestabilną, ale wysoce korzystną cząsteczką. To trójatomowa forma tlenu.

Zamiast normalnego ułożenia 2 atomów tlenu (O2),  tlen składa się z 3 atomów tlenu

(O3).  Ozon nie  pozostaje   w tak długim stanie  atomowym bardzo długo i  dopóki  nie

zostanie  zatrzymany lub  związany przez  inne  sprzężenia  molekularne.  Ozon  zwykle

rozpada się od O3 do O2 w ciągu 20 minut lub mniej (przy ciśnieniu atmosferycznym). O1

nazywany jest pojedynczym atomem tlenu i jest BARDZO REAKTYWNY z niemal każdą

substancją, która NIE powinna znajdować się w ludzkim ciele, w tym wszystkie patogeny

(wirusy,  bakterie itp.)  oraz syntetyczne związki  lub ich metabolity,  takie  jak leki  i  ich

pozostałości metabolitów. 

2. Zastosowanie ozonu
Produkcja  gorącej  iskry  (wyładowania  koronowe)  była  stosowana  głównie  w

zastosowaniach  przemysłowych,  ale  dzisiaj  można  stosować  ozon  wyładowań

koronowych do osobistego zastosowania. Ultrafioletowe i zimne osocza są najczęściej

oferowane w pracy terapeutycznej. (Uwaga: zalecamy, aby wszyscy ludzie / zwierzęta

ewakuowali się z obszaru, który planujesz leczyć ozonem). 

Masz  niechciany zapach,  który chciałbyś  wyeliminować?  Generator ozonu  może  być

stosowany do eliminowania następujących zapachów i wielu innych: 

• Zapach zwierząt,

• w piwnicy

• w garażu

• na poddaszu

• w garderobie

• w samochodzie

• dym papierosowy

• pleśń

• Zabija również wirusy

3.  Opis produktu

Generator wytwarza 10000 mg / h ozonu. Zbudowany jest z najwyższej jakości 
materiałów, obudowa ze stali nierdzewnej, gumowe nóżki odporne na ozon, przewody 
odporne na ozon. Napięcie 220 V  AC z uziemieniem. Ta jednostka ma dużą moc 
wyjściową ozonu ocenianą na 10000mg / h. Urządzenie idealne jest do średnich i dużych 



zastosowań komercyjnych. (Uwaga: Ludzie oraz zwierzęta nie powinni przebywać w 
tym samym pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie podczas pracy, biorąc 
pod uwagę poziom ozonu jaki generuje generator). 

Cechy urządzenia: 

• Funkcja czasu ( timer) 
• Łatwe do przenoszenia urządzenie
• Środowisko pracy : w przemyśle, warsztatach, domach, biurowcach. 

4. Specyfikacja:
Produkt: Generator ozonu 10000 mg / h 

Model: SOG-ISS-10G

Napięcie: AC 220V

Moc:  70W

Czas pracy: 100 minut

Wydajność ozonu: 10000 mg/h

Żywotność ozonatora: 50000h

Waga:  4,5 kg 

5. Instrukcja obsługi
1. Podłącz zasilanie do urządzenia
ozonowego. 

2. Dostosuj czas (godzinę, minutę, sekundę)
maszyny ozonowej. 

3. Podłącz urządzenie ozonowe do zasilania. 

     4. Tak jak w kroku 2, odczekaj ustalony

     czas pracy urządzenia, gdy generator   

     jest ustawiony po wyznaczonym czasie

    automatycznie się wyłączy i pojawi się  

    czerwone światło. 

    5.Jeśli chcesz, aby urządzenie ozonowe  
    nadal działało w określonym czasie,
    naciśnij przycisk przełącznika.



6. Ostrzeżenia

• W  urządzeniu nie ma żadnych elementów wymagających serwisowania. 

• Nie używaj go bezpośrednio na słońcu lub w pobliżu grzejnika, aby zapobiec deformacji 

obudowy. 

• Dźwięk elektryczności statycznej podczas operacji jest bezpieczny i powstaje w wyniku 

wilgotności powietrza otaczającego urządzenie. 

• Pomieszczenia i obszary, w których używane jest urządzenie, powinny być puste w w czasie 
pracy. 
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