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AirMaid 5000V 

SISTEM AVANSAT DE REDUCERE A GRĂSIMILOR ȘI MIROSURILOR DIN TUBULATURILE DE VENTILAȚIE 

 

Fără AirMaid                             

 

 

Cu AirMaid 

 

FĂRĂ GRĂSIMI 

Ozonul descompune grăsimile în vapori de apă și minerale uscate 

Îmbunătățește siguranța la foc 

Cu mai puține grăsimi, proprietarii și pompierii vor dormi liniștiți știind că că riscul de incendiu a fost 

redus considerabil. 

Permite recuperarea de căldură 

Chiar și aerul gresat din evacuarea de la bucătărie poate fi eficient în recuperarea de căldură 

 

FĂRĂ MIROSURI 

Teste independente au demonstrat că AirMaid poate reduce mirosurile cu până la 95%. 

Fără reclamații 

Prin reducerea emisiilor de miros din tubulaturi, nu vei mai primi reclamații de la vecini. 

Prietenos cu mediul 

O analiză independentă a calității aerului a dovedit că AirMaid are un impact minimal asupra 

mediului. 
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COSTURI REDUSE 

Economisești bani prin menținerea curată a tubulaturilor și prin recuperarea de energie. 

Fără costuri de întreținere cu tubulaturile 

Proprietarii au observat o scădere cu 70% a cheltuielilor de curățare a tubulaturilor. Cu cât sunt mai 

lungi tubulaturile, cu atât economia e mai mare! 

Reduce costurile cu energia 

Proprietarii au văzut cum facturile de energie au scăzut cu până la 70MWh pe an datorită recuperării 

de energie din tubulaturi. 

 

CGC “Corona Glass Cell” (Celula de Sticlă Corona) 

Celula de Sticlă Corona, unică de la AirMaid produce ozon prin descărcare 

electrică. Deoarece AirMaid este instalat în afara fluxului de aer murdar, 

CGC are o durată de viață mare și necesită foarte puțină întreținere. 

Tehnologia noastră CGC este pe piață din 1996. 

 

Instalare 

 

Aer proaspăt  

 

Aer gresat tras prin hotă 

 

Aer tratat 

 

Contactați cel mai apropiat reprezentant AirMaid sau vizitați site-ul nostru www.interzon.com și 

obțineți recomandări pentru modelul dumneavoastră și aplicația specifică. 

PANOU DE SIGURANȚĂ INCLUS PENTRU TOATE MODELELE DIN SERIA V 
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ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE 

Celulele de ozon din generatorul de ozon trebuie verificate și, dacă este necesar, curățate măcar o 

dată pe an. Curățați electrozii de sticlă cu grijă, cu o cârpă moale și cu o soluție de curățat pe bază de 

alcool. Nu utilizați niciodată vreo unealtă sau instrument de răzuit pentru a curăța electrozii. Dacă 

există un filtru de aer separat utilizat pentru admisia de aer, asigurați-vă că acest filtru este schimbat 

cel puțin o dată pe an. Tubulaturile de evacuare trebuie curățate de grăsimi și funingine în momentul 

instalării. Acest lucru este necesar pentru a obține rezultatul dorit în curățarea cu ozon. 

 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE 

Volum de aer tratat - 2500 m3/h 

Capacitate de ozonare – 5000 mg/h 

Putere – 100 W 

Tensiune – 230V/50-60 Hz 

Greutate – 10 Kg 

Dimensiuni – 300 x 402 x 252 mm 

Garanție – 3 ani 
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