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ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ОЗОНАТОР  AIRMAID 3280  

Ozon Industries U.K. 

1.0 ВЪВЕДЕНИЕ 

1.1 Озоновите Генератори се използват за премахване на нежеланите  миризми, обикновено след  щети 

от пожар или наводнение. Tази брошура дава инструкции за правилно и безопасно ползване на 

Вашия Озонатор. С този уред могат да се генерират високи нива на Озон, така че е важно да 

прочетете внимателно тези инструкции, преди ползването на Озонатора. 

1.2 Ако Озонаторът е повреден или имате някакви допълнителни запитвания, свържете се с Компанията. 

Тел.:  

1.3 Внимавайте, когато премествате Озонатора. Въпреки, че външният корпус е устойчив, вътрешните 

компоненти може да бъдат повредени, ако озонаторът падне.  
 

2.0 OЗОНОВА  БЕЗОПАСНОСТ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОТ ТОЗИ УРЕД МОЖЕ ДА СЕ ГЕНЕРИРАТ ВИСОКИ НИВА НА ОЗОН – В 

ПРИСЪСТВИЕТО НА ХОРА, ТРЯБВА ДА СЕ СЛЕДВАТ НАСОКИТЕ ОТ СЛЕДВАЩАТА 

СТРАНИЦА НА ТЕЗИ  ИНСТРУКЦИИ 

Вашият Озонов Генератор е проектиран да конвертира много малка част от нормалния въздух в Озон. По-

голяма част от въздуха е неповлияна.  Като повечето почистващи продукти, Озонът е опасен само ако се 

използва безотговорно. Следователно, важно е да се приемат няколко прости правила.  

2.1 Не вдишвайте директно произведения Озон, от изхода на вентилатора в предния панел на уреда.  

2.2 Убедете се, че няма хора или животни в рамките на 1 метър от уреда, докато той работи.  

2.3 Поставете Озонатора така, че въздушният поток около него да не се ограничава, т. е. на разстояние 

от пода и в средата на помещението (стаята).  

2.4 Не поставяйте Озонатора на места, където има риск от разплискване на течности.  

2.5 Продукти от естествен каучук може да се повредят от Озона и трябва да се преместят от зоната, 

преди обработка.  

2.6 Не трябва да са налице горими газове.  

2.7 Винаги, когато не го ползвате,  съхранявайте уреда в суха околна среда.  

2.8 Не ползвайте Озонатора в баня или тоалетна. 

2.9 Не ползвайте Озонатора в зони, където има силни почистващи препарати, съдържащи химикали като 

Хлор. 

 

3.0    ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

3.1    Преди да свържете уреда към електрическото захранване, регулирайте изхода до желаното ниво, 

като се ръководите от указанията на следващата страница.  

ЗАБЕЛЕЖКА: Всяка извличаща вентилация в помещението, ще намали ефективността на вашия 

Озонов Генератор, въпреки че циркулирането на въздуха в помещението, е от полза.  

3.2 При използване на високи настройки, без присъствие на хора, убедете се, че вратите и прозорците на 

обработваните помешения са затворени и поставете на входовете предупредителни надписи с текст  

"ВНИМАНИЕ! TОВА ПОМЕЩЕНИЕ СЕ ОЗОНИРА! НЕ ВЛИЗАЙТЕ МЕЖДУ ....ЧАСА  И .....ЧАСА".  

3.3 Cвържете уреда с електрическото захранвана и изберете подходящо време за завършване на 

обработката. ЗАБЕЛЕЖКА: Когато таймерът завърши и спре, уредът няма да се задейства  отново, 

докато таймерът не се пренастрои. 

3.4 Ако се налага да влезета в Озонирано помещение с висока концентрация на Озон, използвайте 

маска. Подходяща Озонова маска е   3M Тип Респиратор  9925. 

3.5 След като веднъж уредът е изключен, Озонът ще се превърне обратно в Кислород в рамките на 1 

час, когато се използват препоръчителните настройки.  След това време, е безопасно да влезете в 

помещението без маска.  

ЗАБЕЛЕЖКА: Този период на разпад трябва да бъде разрешен, когато се заявят часовете, през които 

не може да се влиза в помещението.  

3.6 Ако миризмата не е напълно ликвидирана при първия опит, особено ако е противна миризма, 

процесът може да се повтори. 
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4.0 СПЕСИФИКАЦИЯ 

4.1 Производство на Озон:       Променливо, до 100 мг за един час. 

4.2 Въздушен поток:            Приблизително 12 м³ / час. 

4.3 Тегло:           2 кг. 

4.4 Размери:            300 x 115 x 120 мм 

4.5 Напрежение:            230 V променлив ток, 50-60Hz 

4.6 Ток:            Непрекъснат: <0.5A 

4.7 Teмпература:            -5°C дo 30°C 

 

ОБЕМ НА СТАЯ ИЗХОДЯЩИ  НАСТРОЙКИ 

м3 ярд3 1 2 3 4 5 

15 20 Х Х Х Х Х 

20 26  Х Х Х Х 

30 39  Х Х Х Х 

40 59   Х Х Х 

60 78    Х Х 

80 105     Х 

100 131      

 

Х НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА 

 ПРЕПОРЪЧВА СЕ 

 
 

РЪКОВОДСТВО  ЗА  НАСТРОЙКИ 
1)  Изчислете обема на стаята (дължина  х  ширина  х  височина) 
2) Настройте производителността на уреда, подходяща за размера на стаята и  
миризмата 
 
ПРИМЕР 
 
Стая с размери 5м  х  4м  х  2м. Обемът й е 40м3. 
Уредът може да бъде пуснат с настройки 1 и 2, когато няма хора. 
Използвайте настройка 1 за лека миризма и настройка 2 за по-силна миризма. 
Ако миризмата е много силна и настройка 2 не я премахва, използвайте по-висока 
настройка и се убедете, че няма хора по време на обработката. 
Затворете всички врати и прозорци и поставете предупредителни знаци на входовете. 
Максималното време, през което уредът ще работи, е 4 часа, като се позволи за 
периода на разпад, стаята да остане свободна за минимум 5 часа. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако е необходима по-нататъшна обработка, таймерът трябва да се 
пренастрои, преди уредът да започне да работи. 
 
АКО ИМАТЕ  НЯКАКВИ  ЗАПИТВАНИЯ   ОТНОСНО  НАСТРОЙКАТА  НА  УРЕДА,   
КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ   С   КОМПАНИЯТА   ПРОИЗВОДИТЕЛ  ИЛИ  МЕСТНИЯ ДИЛЪР. 
 

Оторизиран представител на Ozone Industries  за България : 
 

ТСП ООД 

1504 София 
ул. Панайот Волов №13 

тел. 02 9431103      факс: 02 8431819 

e-mail: fresh@tspbg.com                                 www.tspbg.com  

mailto:fresh@tspbg.com
http://www.tspbg.com/

