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TRATAMENT PROFESIONAL AL SULFATULUI DE HIDROGEN, 

AMONIACULUI ȘI MIROSULUI DIN APA REZIDUALĂ 

 

DOMENII DE APLICARE: 

• Stații de pompare 

• Stație de epurare a apelor reziduale 

• Apa de canalizare 

• Igienizare 

 

 

Apa reziduală generează gaze periculoase precum 

hidrogenul sulfurat. Lucrul în stații de pompare sau 

tratament este întotdeauna asociat cu norme de 

protecție. 

O stație de pompare este întotdeauna asociată cu 

mirosuri neplăcute, iar oamenii care locuiesc în 

apropiere sau doar trec prin zonă, de multe ori se 

plâng de mirosul neplăcut. 

Stație de pompare ↑ și Stație de epurare ↓ 

 

În cooperare cu municipalitățile și companiile din Scandinavia, avem peste 10 ani de experiență în 

tratarea cu ozon a gazelor și mirosurilor. 

• Potrivit pentru toate clădirile / construcțiile tehnice 

• Tratament eficient al aerului cu efect imediat 

• Avantaje semnificative în ce privește costul de 

achiziționare, instalare și operare 

• Întreținere și service minime 

• Beneficii majore pentru mediu 

• Alte tehnologii cu ozon superioare 
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MEDIUL ÎNCONJURĂTOR: 

MEDIU 

AirMaid oferă o tehnologie avansată și ecologică în producția de ozon care este apreciată de 

operatorii care pun siguranța, economiile și mediul înconjurător pe primul loc. 

 

OZON 

Ozonul este un gaz triatomic format din trei molecule de oxigen. Ozonul este foarte reactiv și 

oxidează eficient toate tipurile de compuși organici. 

 

CGC “CORONA GLASS CELL” (Celula de Sticlă Corona): 

AirMaid se bazează pe o celulă unică numită CGC sau Corona Glass Cell 

(Celula de Sticlă Corona). Ozonul este produs prin descărcare electrică 

în aer. CGC este o invenție suedeză pentru producția de ozon care are 

o durată lungă de viață și practic nu necesită întreținere. CGC este pe 

piață din 1996.  

        

                Celula de Sticlă Corona 

GARANȚIE TREI ANI: 

Toate produsele AirMaid vin cu o garanție de 3 ani. 

 

INSTALARE: 

AirMaid® este proiectat pentru a se potrivi oricărui de clădiri și soluții tehnice. 

Generatorul trebuie instalat conform imaginilor de mai jos. Asigurați-vă că direcția fluxului de aer 

este corectă. Asigurați-vă că generatorul nu este supus nici o solicitare mecanică. Aerul care intră în 

generator trebuie să fie curat (cel puțin cu filtru din clasa EU3) și să nu depășească 40 °C. 

Generatorul este livrat cu un cablu de alimentare de 5 m fără ștecher. O persoană autorizată ar 

trebui să conecteze cablul de alimentare la un întrerupător cu siguranță cu doi poli. 

AirMaid® este testat și funcționează securizat – este marcat CE. 

Pentru montare pe perete     Cu suport (pentru igienizare) 
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UTILIZARE: 

În spatele ușii, există un comutator principal și un regulator pentru reglarea concentrației de ozon de 

la 0 la 100%. 

Panoul frontal are și un suport pentru siguranțe. Rețineți că siguranța trebuie să fie 1AT. În mod 

implicit, generatorul este livrat cu tuburi Ø110mm pe partea de intrare și ieșire. 

 

SERVICE ȘI ÎNTREȚINERE: 

Generatorul nu are filtru de aer și trebuie să fie prevăzut cu aer curat (filtrat). Dacă aerul nu este 

curat, există riscul degradării în celula de ozon. Producătorul recomandă verificarea regulată a celulei 

de ozon pentru o funcționare optimă. 

Prima inspecție ar trebui să aibă loc după o lună de funcționare. Intervalele de service pot fi extinse 

dacă celula de ozon nu se murdărește. 

Pentru a verifica celula de ozon, panoul frontal trebuie îndepărtat. Celula este apoi ușor scoasă din 

două șuruburi. Slăbiți cu grijă celula și controlați tuburile de sticlă. Dacă tuburile sunt murdare, 

acestea trebuie curățate cu un prosop moale în combinație cu apă. Nu folosiți niciodată obiecte 

ascuțite pentru a curăța tuburile de sticlă deoarece se pot sparge. Asigurați-vă că celula este 

poziționată înapoi la fel. 

 

SPECIFICATII TEHNICE: 

AirMaid® Capacitate ozonare Putere Tensiune Greutate 

2000T 2000 100 W 230V/50-60 Hz 8 kg 

5000T 5000 100 W 230V/50-60 Hz 8 kg 

 

Material: Oțel inoxidabil AISI 304 
Temperatură de operare: -25 până la +40°C 
Capacitate ventilator: 160m3/h (ideal) 
Dimensiuni: 250x300x180mm 
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