
Bakgrund
Ozon (det vill säga rent, aktivt syre) är ett av de absolut mest effektiva 
sätten att helt förinta virus och bakterier. Detta har man känt till ända 
sedan Von Siemens byggde den första ozongeneratorn i slutet av 1800- 
talet. Han hittade ett sätt att få fram koncentrerat syre (O3) ur luften. 
Dagens nya teknik och moderna apparater bygger, som så mycket 
annat, på det serbiska geniet Teslas upptäckter och vidareutveckling.
Funktion och användning
Ozonet attackerar skadliga mikroorganismer som virus, bakterier, para-
siter och andra luftburna patogener, som inte överlever när det 
exponeras för detta koncentrerade syre. Även kvalster och allergener 
oskadliggörs och man använder också denna metod för att mycket 
effektivt åtgärda mögel och obehagliga lukter.
Avlägsna virus
Vår nya Ozonluftrenare Ozon Oxy 150, klarar att sterilisera lokaler som 
är upp till 150 kvm. Den kan användas för att desinficera bostäder, 
arbetsplatser, väntrum, kliniker, konferenslokaler etc. Ett optimalt sätt att 
använda ozon är att starta maskinen efter dagens slut för att därigenom 
avlägsna alla virus och bakterier etc. och även rena luften från obe-
hagliga lukter och kemiska ämnen, vilka ozonet oerhört effektivt bryter 
ner. Morgonen därpå är rummet helt fräscht, rent och virusfritt igen.

Använd luften för att få ren luft!

Använd aktivt syre
för att få virusfritt



Våra tre olika ozongeneratorer 

Ozon Oxy 60, 
maskinhus svart metall

Effekt: 55 W
Ljud: 35 Db
Area: 60 kvm
Ozonmängd: 3500 Mg/timme
Timer: 120 min
Storlek cm: B 23 - L17 - H17
Pris 1499:- inkl moms. 

Vi har valt ut tre olika varianter som kompletterar varandra.
En enklare variant, Ozon Oxy 60, för ytor upp till 60 kvm, en
mer avancerad variant, Ozon Oxy 80 Smart, som man kan ha 
stående i t.ex. ett fritidshus och ställa in i återkommande inter-
valler under lång tid samt slutligen Ozon Oxy 150, som klarar 
mycket stora utrymmen och har kraftfull fläkt.

Ozon Oxy 80 Smart, 
maskinhus grå metall

OBS! Inställbara återkommande 
intervaller, unikt flexibel.
Effekt: 80 W
Ljud: 40 Db
Area: 80 kvm
Ozonmängd: 5000 Mg/timme
Timer: SMART, inställbara tids-
perioder, flera dygnsinställningar
Storlek cm: B 24 - L17 - H17
Pris 1899:- inkl moms. 



Ozon Oxy 150, 
maskinhus i rostfritt stål
Mycket hög kapacitet

Effekt: 110W
Ljud: 40 Db
Area: 150 kvm
Ozonmängd: 10.000 Mg/timme
Timer: 120 min
Storlek cm: B 22 - L18 - H23
Pris 2575:- inkl moms.

Komplettera med en UV-luftrenare!

Luftrenare med specialiserad UV är också inriktade på att 
avlägsna virus, bakterier och andra luftburna patogener i loka-
ler som väntrum, kliniker, konferenslokaler etc. Till skillnad 
mot ozongeneratorer så kan dessa vara på hela tiden, även 
när människor och djur vistas i lokalerna.
En populär modell med bra kapacitet är nedanstående 
UV-renare.

Glaspanel med kontroller för 
fläkthastighet och timer.
Fjärrkontroll med samma inställnings-
möjligheter som på panelen.

Luftrenare UV sterilizer 
med glaspanel. Hög kapacitet.

Effekt: 80 W - Ljud: lägst 28dB - Area: 50 kvm
Luftflöde max 380 M3/timmen
Steriliseringskapacitet 99% med UV-Ljus med våglängden 
253,7 nm som är högeffektivt mot virus och bakterier.
Storlek cm: B36 - L56 - H19
                Pris 1899:- inkl moms. 



För ett maximalt virusskydd:
Kombinera ozongenerator med luftrenare!

Ozonrenare (som Ozon Oxy) är som sagt perfekta att använda när 
lokaler är tomma för att rena effektivt från ansamlade virus, bakterier etc. 
De är även utmärkta att använda för att avlägsna dåliga lukter och mögel 
så att man får helt rena och fräscha lokaler. Man behöver alltså inte 
använda rengöringsmedel, sprit etc på ytorna. Ozonrenarna har dubbel 
funktion: desinficerar och avlägsnar lukter. Även nya objekt som förs in i 
lokalen desinficeras och luktsaneras. Obs! De ska stängas av ca två 
timmar innan människor eller djur använder lokalen. För att skydda mot 
virus när lokalen används är luftrenare med UV att föredra.

Luftrenare med specialiserad UV är inriktade på att avlägsna virus, 
bakterier och andra luftburna patogener i lokaler som väntrum, kliniker, 
konferenslokaler etc. De har stor kapacitet och är perfekta att ha igång 
under dagen när mycket folk rör sig i lokalerna. De cirkulerar luften i
rummet och använder samtidigt UV-C-ljus, samma våglängd som finns i 
solljuset. Det är välkänt att virus inte trivs i solljus och här har man ett 
superkoncentrerat solljus som luften kontinuerligt cirkulerar genom.

Kombinerar man UV-ljuset på dagen med syret, ozon, under natten så 
uppnås, förutom de andra fördelarna nämnda ovan, ett maximalt skydd 
mot virus och bakterier. Kort presentation av denna luftrenare på före-
gående sida.
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Andas fritt!
Andas ren luft utan rädsla för virus, 

bakterier eller andra luftburna patogener.
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