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Już 44mg ozonu wystarczy do
wysterylizowania  1m3 powietrza.

Wykorzystaj moc czyszczenia natury i stwórz własne świeże środowisko.
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Powierzchnia oczyszczanego pomieszczenia w m2

wysokość pomieszczenia 4 m

Proces ozonowania polega na wprowadzeniu przy pomocy generatora do
oczyszczanego powietrza cząstek ozonu, który jest silnym utleniaczem.
W sposób szybki i naturalny usuwa wszelkie zanieczyszczenia biologiczne
i chemiczne. W kontakcie z nimi ozon niszczy je w procesie utleniania.     

Podstawowe zalety naszych urządzeń:
- Sterylizacja – niszczy wszelkie wirusy 

     i bakterie bez wtórnego zanieczyszczenia
- Dezodoryzacja – całkowicie usuwa pleśń,  

     dym papierosowy itp.
- Zwiększenie ilości tlenu w powietrzu - na 

    skutek rozpadu ozonu powstaje czysty tlen
- Zdrowie – oczyszcza powietrze i wspomaga

     metabolizm człowieka.

Jak poprawnie przeprowadzić ozonowanie pomieszczenia:
1. Przed przystąpieniem do ozonowania należy zamknąć okna i drzwi oraz 

uszczelnić otwory wentylacyjne aby uzyskać maksymalne stężenie ozonu. 
2. Generator należy ustawić w bezpiecznym, stabilnym miejscu (najlepiej na 

podwyższeniu) tak aby jego wlot oraz wylot nie były niczym ograniczone. 
3. Aby przeprowadzić dezynfekcję i usunąć nieprzyjemne zapachy, musimy utrzymać 

odpowiednie stężenie ozonu przez min. 30min. W tym celu należy ustawić na 
generatorze odpowiedni do powierzchni pomieszczenia czas ozonowania, włączyć 

urządzenie i opuścić pomieszczenie. 
4. Pamiętaj! Podczas ozonowania w pomieszczeniu nie mogą przebywać ani ludzie, ani 

zwierzęta.  
    Po zakończeniu ozonowania trzeba przewietrzyć pomieszczenie przez 15-30 minut. 

Przeznaczenie Generatorów Ozonu:
- Oświata – stołówki, przedszkola, sekretariaty, sale 

gimnastyczne, szatnie
- Przemysł – hale produkcyjne, magazyny, bufety, sklepy, 

restauracje, bary oraz zakłady usługowe
- Transport  –pojazdy specjalistyczne, kontenery, 

zabudowy, kabiny wnętrz pojazdów w celu 
dezynfekcji i odgrzybiania klimatyzacji

- Budynki – urzędy, biura, hotele, gabinety, 
kancelarie, domy, mieszkania

Proces ozonowania powietrza w dobie dzisiejszej zyskuje coraz więcej zwolenników, ponieważ ozon jest bardzo
silnym środkiem dezynfekującym i bakteriobójczym dlatego ma nieograniczone możliwości zastosowań.

Urządzenia Dream Air to specjalizowane generatory ozonu, które pozwolą 
szybko i bezpiecznie oczyścić powietrze z wirusów, bakterii czy alergenów.  
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Wymiary: 
230 x 180 x 170 mm
Waga netto: 2,8 kg

Zasilanie: 
230 V / 50 Hz

Moc:
100 W

Rekomendowana powierzchnia od 0 do 200 m

Dodatkowe funkcje:
- regulacja czasu pracy 
   do 120 minut
- tryb Hold – czas pracy ciągłej
- dodatkowy �ltr wstępny

Przepływ
powietrza:
170 m3/h

Poziom
hałasu:
35 dB

Ilość płytek ceramicznych: 1 szt.  
o wymiarach 8,8 cm x 10,8 cm,  
żywotność do 8000 godzin

Wydajność:
5-10 g/h

DA - 10GO3
Dream Air
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Autoryzowany Dystrybutor:
HouseTop Monika Janas 

ul. Waldemara Szwieca-Robota 11, 26-200 Końskie
www.housetop.pl

Wykorzystaj moc czyszczenia natury 
i stwórz własne świeże środowisko


