
DCAT  OG100 Ozongenerator 
Je ademt schone, frisse lucht in elke kamer na het gebruiken van de DCAT OG100 in10 minuten. Er is vastgesteld dat wanneer microdoses ozon 
worden toegevoegd aan geconditioneerde lucht, een positief effect op de ademhalingsfunctie wordt opgemerkt: de ademhalingsfrequentie 
wordt minder frequent, maximale ventilatie van de longen, een verlaging van de bloeddruk en een gevoel van benauwdheid worden verminderd;

Vernietigt oude en onaangename geuren, schadelijke dampen uit de lucht in 20 minuten; Binnen een paar minuten doodt het alle bekende 
micro-organismen: virussen, bacteriën. Vernietigt schimmels en hun sporen in opslagruimtes voor voedsel. 

Studies hebben aangetoond dat met ozon verwerkte producten twee keer zo lang vers blijven; Vermindert de activiteit van allergenen tot 
minimumwaarden; Desinfecteert oppervlakken van alle materialen: hout, glas, staal, plastic, stof, steen; Desinfecteert kamers: vloeren, muren, 
apparatuur, meubels, tapijten, enz.

Ozonisatie is een milieuvriendelijke zuiveringstechnologie gebaseerd op het gebruik van ozon gas, een krachtig oxidatiemiddel. De ozonisator zet 
zuurstof O2 in de lucht om in ozon O3. Na interactie met vervuilende chemische en microbiologische stoffen verandert ozon in gewone zuurstof. 
Het is praktisch bewezen dat alle ozonproducten onschadelijker zijn voor mensen! Zo is de formule voor de reactie van formaldehyde met ozon: 
HCHO + 2O3 = CO2 + H2O.

DCAT OG100 is ontworpen voor gebruik in niet-bezette gebieden.                                                                                                                            
Controleer voordat u het apparaat inschakelt of het betreffende                                                                         
gebied volledig vrij is van inzittenden inclusief huisdieren.



Hoe gebruik je de DCAT OG100

We plaatsen de ozongenerator in de buurt van de bron van het probleem, sluiten de stroom aan en na een bepaalde tijd worden de 
lucht en objecten in de kamer gereinigd en vrij van onaangename geuren. De verwerkingstijd is afhankelijk van de oppervlakte van de 
kamer en de geur, van 20 minuten tot enkele uren.

Voorbeeld: om de geur van kattenurine uit het tapijt te verwijderen, richt u de luchtstroom van de ozonisator naar het tapijt, binnen 
30 minuten, indien mogelijk, het tapijt lichtjes optillen zodat de ozon grondig door deze plaats blaast. De geur zal voor altijd
verdwijnen.

DCAT  OG100  desinfecteert ruimtes honderden keren sneller dan alle andere desinfectors

SPECIFICATIE:

Dekking  Toepassingsgebied: meer dan 100 vierkante meter (alleen verwerkingstijd varieert);afhankelijk                       
van bepaalde omgevingsomstandigheden zoals vochtigheid, temperaturen, vervuilingsgraad etc.).

Afmetingen, gewicht :- 18 cm H x 21 cm B x 26 cm D, 3 kg;

Kast:  - roestvrij staal.

Netwerk :- 220 V, 60 W

Ozonafgifte:  - 3,5 of 7 g / uur

Bedrijfsmodus- een timer tot 2 uur - een constante modus voor het genereren van ozon

- 12 maanden garantie.

Onderhoud van DCAT  OG100 : Periodiek (afhankelijk van bedrijfsomstandigheden) reinigen van de ozon                          
generator zelf van vuil en ozonplaten



DCAT OG200 + DCAT OG400

DCAT OG200 ozongenerator

Specificaties                                                                                                                
Afmetingen: 22.5 cm H x 17 cm ″ B x 28 cm″ D           
Gewicht: 3,75 kg                                                                    
Maximale: 200 m² (afhankelijk van variabelen 
zoals de ernst en frequentie van vervuiling, 
luchtstroom, vochtigheid en temperatuur.)                                          
Maximale ozonproductie: 14000 mg / uur                  
Netwerk :- 220 V, 50/60HZ                                                             
Geluid: 45 db
Air Volume: max 100 CFM(2.8 M³/min)

DCAT OG400 Ozongenerator

Specificaties                                                                   
Afmetingen: 26cm H x 20 cm ″ B x 26,5 cm″ D           
Gewicht: 6 kg                                                                    
Maximale: 400 m² (afhankelijk van variabelen 
zoals de ernst en frequentie van vervuiling, 
luchtstroom, vochtigheid en temperatuur.)                                          
Maximale ozonproductie: 5000-2000 mg / uur                  
Netwerk :- 220 V-240V, 50/60HZ                                                            
Geluid: 55 db
Air Volume: max 170 CFM



Power Hydra 1 

WAARSCHIJNLIJK DE MEEST KRACHTIGER GEURVERWIJDERAAR IN DE WERELD!

Perfect voor geurbestrijding, contaminatie preventie, enz.

De onafhankelijke krachtige ozongenerator vermindert aanzienlijk geuren in 
commerciële en industriële installaties en microbiële populaties in lucht en op 
oppervlakken.

De Power Hydra 1 is ontworpen voor het verwijderen van zware geuren, met name in 
waterzuiveringsinstallaties, waar waterstofsulfide (H2S) vaak een probleem is.

Het kan ook parallel aan een keukenuitlaatsysteem worden gemonteerd, door onze 
krachtige oxidanten in de kanalen te injecteren, waardoor de kookgeuren tot 98% 
worden verminderd.

• Zwaar geurverwijderingssysteem

• Discrete of verborgen installatie

• 3 vermogensniveaus

• Weerbestendig voor beschermde buiteninstallatie

• Weinig onderhoud - Weinig reiniging vereist

Afmetingen:  69,8 cm x 18,4 cm x 23,8 cm


