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Ozone Xtreme Air Clean IV. 
AC Clean + Odörbortagare. 
 
Genererar Ozon utan förbrukningskemikalier neutraliserar odör och dödar 
mögel och bakterier. 

 
 
Tar efektvt bort rök, nikotn, ddur och annan odör som siter 
fast i utrymmen.  Inbyggd  flkt,  kan  anvlndas i  bil, båt, 
husvagn för saneringsarbete. Liten, efektv och portabel 
ozonmaskin  som  anvlnds  i  bil,  båt,  husvagn  eller  mindre 
lokaler  för  behandling  av  mögel,  bakterier  och odör som
neutraliseras med  ozon. 
 
 

• Mögel, bakterier, bakterier och odör neutraliseras med ozon. 
• Efektv sanering utan kemikalier, 220V drif. 
• CE-godklnd och testad godklnd av Europeiska myndigheter. 
• Två tmmars tmer. 
• 3500mg ozon efekt, keramiskt legerad ozonplata, livsllngd på 6000 tmmar. 
• Hög intdlning med nödd kund i fokus. 
• AC behandling på endast 15 minuter i samband med service.  

 
 
 
*Skall inte anvlndas i utrymmen med personal och husddur. 
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Specifiaton:  
• Volt: 220-230V 
• Lufföde volym: n7 m3/ttmme. 
• Ozonplata: 1st  
• Strömförbrukning:  n6W                                                                          
• Produkt storlek: 205 x 175 x 150mm. 
• Vikt: 2,0kg 

 
Maskinen genomför en AC rengöring/tbehandling på endast 15 minuter i 
samband med service.  Vid AC behandling: Fordonet körs 15 minuter på 
återcirkulaton och full kupéflkt med maskinen igång.  
 
Övrigt: Ozon neutraliserar dof i rlt mlngd som maskinen slkerstlller, anvlnds vedertaget i 
reningsprocesser. Sanering av utrymmen som har en obehaglig odör. 1. Rengör området från synlig smuts 
och anledning tll odör. 2. Starta aggregatet med tmer styrning, stlng ytan. 3. Vldra, klart! Ozon platan 
finns som reservdel art.nr: 000301 och kan enkelt bytas ut efer cirka 6000 drifstmmar. Maskinen lr 
utrustad med elektronisk styrning och skyddssystem som förllnger livstden på ozonplatan. 
 
Vid AC service: 

1. Byt kupéfilter, kontrollera AC drlneringen vid behov blås rent med tryckluf.   
2. Placera maskinen med strömtllförsel på passagerargolvet på en plastmata. 
3. Starta fordonet och slt lufkonditoneringen på återcirkulaton och full flktstyrka.  
n. Starta aggregatet med tmerstyrning 15 minuter, stlng fordonet.  
5. Slå av maskinen, motorn och vldra fordonet dlr det finns tllgång tll frisk luf i minst 5 minuter.  
6. Klart! 

TIPS! Maskinen kan arbeta llngre och utan at fordonet står igång.  
Fordonet kan stlllas utomhus för sanering och vldring.  

 

Art. nr: 2200310


	Sida 1
	Sida 2

