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PROGRAMOWALNY OZONATOR
ELTOM N-202C
CENA:

333,00 PLN
CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Producent: Eltom
Numer katalogowy: N-202C

OPIS PRZEDMIOTU

Zamówienie można złożyć również telefonicznie:
606-27-29-12

Teraz dodatkowo do każdego ozonatora gratis
komputerowo - samochodowy jonizator/oczyszczacz
powietrza GH-2168.

Co potraﬁ ozon przeczytasz już dzisiaj wszędzie - w prasie ;), portalach prozdrowotnych, a nawet w opisach aukcji
ozonatorów na allegro :D
Nie będziemy więc zanudzać długimi opisami.
Ozonator powietrza N202C z programatorem czasu pracy - ustawiasz, włączasz, zapominasz, cieszysz się świeżym
powietrzem przez całą dobę, ponieważ N202C może zostać zaprogramowany do pracy przez 24h!
Żywotność modułu ozonatora producent określa na 10 000 godzin. Czy ktoś ma pytania?
Tak... Czy korzystanie z urządzenia jest proste? To programowanie, ozonowanie itd?

Tak, to jest proste, ponieważ wszystko czego potrzebujesz jest już w
pudełku. Całkowicie spolszczonym pudełku! Idealnym na prezent i do
postawienia na półkę ;)

W opakowaniu znajdziesz:
komplet rurek i dyfuzorów do ozonowania powietrza i wody (2 rurki i 2 dyfuzory)
instrukcja obsługi w języku polskim
poradnik - przykłady zastosowania ozonatora w języku polskim
A dla niecierpliwych i niedowiarków instrukcja poniżej.

Ale jak dobrać czas ozonowania?
Ci co nie czytają instrukcji zrobią to i tak po swojemu, ale dla skrupulatnych, dokładnych, ciekawych świata
mamy dobrą informację!
To również jest proste. Poniżej sekretny przepis na dobry początek ;)
Dla pomieszczeń o przeciętnej czystości powietrza zaleca się czas pracy emisji ozonu 1 minuta na każde 10m3 objętości
pomieszczenia z przerwą 240 minut(czyli dla pokoju 4mx4m o wysokości 2.5m objętość wyniesie 4x4x2.5m=40m3 a
zalecany czas pracy emisji ozonu 40m3/10m3 = 4 min. oraz przerwa 240 min.). Przy tych założeniach i maksymalnym
czasie pracy 40 min. z przerwą 240 min. urządzenie obsłuży pomieszczenie o objętości 400m3 (czyli np. 160m2 o
wysokości 2.5m). Ozonator może pracować cyklicznie bez wyłączania dowolnie długo lub tak długo aż powietrze osiągnie
zadowalający użytkownika poziom świeżości i czystości i wtedy może zostać wyłączone przyciskiem ON/OFF. W
pomieszczeniach gdzie powietrze jest zadymione, zanieczyszczone grzybami i/lub drobnoustrojami oraz posiada
niepożądany zapach czas pracy oraz przerw należy odpowiednio zmienić wg preferencji użytkownika i w zależności od
parametrów powietrza i oczekiwanej szybkości poprawy jego parametrów.

I to wszystko co potraﬁ to urządzenie? Oczyszczać powietrze?
Oczywiście, że nie! Poniżej w telegraﬁcznym skrócie najczęstsze zastosowania (o wszystkich propozycjach poczytasz w
załączonym produktu poradniku, załączyliśmy też instrukcję obsługi dla Twojej wygody - wiesz co kupujesz bez
żadnych tajemnic. Pliki w sekcji Pliki do pobrania powyżej opisu.

Usuwanie bakterii, wirusów, pleśni, grzybów, fungicydów, pestycydów i azotanów z owoców i warzyw w
celu ich oczyszczenia i przedłużenia świeżości i trwałości.

Usuwanie i ograniczanie szkodliwego działania bakterii i wirusów obecnych w powietrzu.

Odkażanie i odświeżanie mięsa, drobiu, jaj w celu usunięcia zanieczyszczeń metalicznych,
mikroorganizmów, hormonów, antybiotyków itp.

Ozonowanie wody pitnej.

Odświeżanie i oczyszczanie lodówki

Okresowe ozonowanie wnętrza samochodu, oczyszczanie klimatyzacji

Prozdrowotne kąpiele ozonowe

Przy zwięrzetach domowych i hodowli zwięrząt

Dokładne czasy pracy do określonych zastosowań
znajdziesz w poradniku dołączonym do produktu jako
plik do pobrania w sekcji "Pliki do pobrania" powyżej
opisu oraz rzecz jasna w pudełku z ozonatorem.
Z dziennikarskiego obowiązku...
DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania: 220-240V/50Hz
Obsługiwane powierzchnie: 4÷60 m2 (w trybie szybkiego oczyszczania jednorazowego) do 180m2 (w trybie
cyklicznym)
Znamionowa moc: 18 W
Rodzaj pracy: S2-30 min (do 30 min z przerwą min. 1 godz.)
Programowany czas prac: 1-40min. z krokiem 1min,
programowalny czas przerwy 30-360min. z krokiem 10 min.
Znamionowa wydajność ozonu: 500 mg/h
Możliwy jednorazowy maksymalny czas pracy w trybie emisji ozonu: 40 min.
Wydajność pompy: 9 l/min
Poziom hałasu: <36 dB
Żywotność modułu ozonatora: do ok. 10 000 h

Warunki użytkowania: wewnątrz dobrze wentylowanych pomieszczeń bez gazów powodujących korozję.
Wymiary: 24x17x7cm
Waga: 1070 g(z wężami silikonowymi i dyfuzorami)

Sprzedawany produkt jest fabrycznie nowy i posiada 12 miesięczną pisemną gwarancję oraz sprawnie działający
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Do każdego zakupu wystawiamy fakturę VAT jako dowód zakupu.
Jeśli chcesz o coś zapytać przed zakupem, skonsultować swoją decyzję lub masz jakiekolwiek wątpliwości - dzwoń
606-27-29-12. Odpowiemy na każde pytanie i doradzimy tak byś był zadowolony ;)
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