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Ozone Xtreme Air Cleaner VII PRO  
Kraftull Oörrbortdagare. 
 
Genererar Ozon utan förbrukningskemikalier neutraliserar odör och dödar 
mögel och bakterier. 

 
 
Tar efektvt bort rök, nikotn, djur och annan odör 
som siter fast i utrymmen. Inbyggd fäkt, kan 
användas i lokaler, soprum, lastbil, båt, husbil för 
saneringsarbete. Max läge 10000mg/h: Större 
utrymmen och elak dof. Standardläge 5000mg/h. 
 
 

 
 

• Mögel, bakterier, bakterier och odör neutraliseras med ozon. 
• Efektv sanering utan kemikalier, 220V drif. 
• AC behandling på endast 15 minuter i samband med service.  
• CE-godkänd och testad godkänd av Europeiska myndigheter. 
• Två tmmars tmer, max och standardläge. 
• 5000-10000mg ozon efekt, keramiskt legerade ozonplator, livslängd på 6000 

tmmar. 
• Hög intjäning med nöjd kund i fokus. 
• Utrustad med aktva kylelement för ökad efekt och hållbarhet. 
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*Skall inte användas i utrymmen med personal och husdjur. 
* Används inte i full efekt i mindre utrymmen under 50kvm², maskinen är mycket kraffull. 

 
Specifiaton:  

• Volt: 220-230V 
• Lufföde volym: 3 m3/min. 
• Ozonplator: 2st  
• Strömförbrukning:  150W                                                                          
• Produktstorlek: 266 x 166 x 280mm 
• Vikt 3.45kg 
• Användningsområde:  >50m²  
• Rengöringsteknik:  Ozon. 

 
Övrigt: Ozon neutraliserar dof i rät mängd som maskinen säkerställer, används 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 tmerstyrning, stäng ytan. 3. Vädra, klart! Ozon platorna fnns 
som reservdel art.nr: 000311 och kan enkelt bytas ut efer cirka 6000 drifstmmar. Maskinen är utrustad med 
elektronisk styrning och skyddssystem som förlänger livstden på ozonplatan. 
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