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TEHNOLOGIE MODERNĂ, EFICIENTĂ ȘI ECOLOGICĂ PENTRU 

ELIMINAREA MIROSURILOR DIN SPAȚIILE MICI 

 

DOMENII DE APLICARE: 

• Ghene 
• Stații de reciclare 
• Mansarde și subsoluri 
• Apartamente și birouri  
• Bucătării 
• Fumoare 
• Camere de hotel și compartimente 
• Mașini și bărci 

 
 
 
 
UNITATE MOBILĂ UȘOARĂ PENTRU IGIENIZARE SIMPLĂ 
 

AirMaid® W este o unitate mobilă ușoară care poate fi folosită și 
pentru instalații permanente. Calitatea aerului este îmbunătățită prin 
tehnologia ecologică și rentabilă. Consumul de energie este, de 
asemenea, redus. AirMaid® W elimină mirosurile din deșeuri, alimente, 
fum, mucegaiuri, vopsea etc. Bacteriile și altele particulele alergenice 
din aer sunt, de asemenea, reduse. 

      AirMaid în ghene 

 
Generatorul de ozon AirMaid® W: 
 
• Tratament eficient al aerului, efect imediat 
• Întreținere și service minime 
• Mai bun decât alțe generatoare de ozon (CGC) 
• Reglarea treptată a fluxului de ozon 
  

   AirMaid în Compartiment 

 
 
 
 
 
MEDIUL ÎNCONJURĂTOR: 
 
RECUPERARE DE CĂLDURĂ 
Recuperarea căldurii din bucătăriile industriale a fost întotdeauna problematică din cauza 
concentrației ridicate de grăsime din aer. Instalarea unui generator AirMaid® va face posibilă 
recuperarea căldurii chiar și din bucătărie folosind un recuperator de căldură. 
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TEHNOLOGIE PRIETENOASĂ CU MEDIUL 
AirMaid® oferă o tehnologie avansată, ecologică pentru producția de ozon, care este foarte 
apreciată de utilizatorii săi care acordă prioritate siguranței, economiilor și mediului. 
 
OZON 
Ozonul (O³) este un gaz format din trei atomi de oxigen. Ozonul este extrem de 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: 

Produsul trebuie instalat pe o suprafață plană conform ilustrației de mai jos, de preferință la 2 m 
deasupra podelei, deoarece ozonul este mai greu decât aerul. Temperatura ambientală nu poate 
depăși 40 °C. 

 
 

Generatorul din ilustrație este echipat cu suport de perete opțional cu funcție de blocare. 

 
UTILIZARE: 
 
Producția de ozon poate fi ajustată cu ușurință de la 0 la 500 mg / h. Generatorul este livrat cu un 
cablu de alimentare de 2,5 m. Suportul de perete cu funcție de blocare și flanșele de 100 mm pentru 
conducte sunt disponibile ca accesorii opționale. 
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SERVICE ȘI MENTENANȚĂ: 
 
Celula de ozon din generator trebuie inspectată și, dacă este necesar, curățată cel puțin o dată pe 
an. Filtrul de aer trebuie înlocuit cel puțin o dată pe an. Se recomandă o inspecție la 3 luni după 
instalare. 
 
SPECIFICAȚII TEHNICE: 
 

AirMaid® Capacitate ozonare Putere Tensiune Greutate 

500W 0-500 mg/h 55 W 230V/50-60 Hz 4kg 

 
Material: oțel inoxidabil AISI 304 / Temperatura de funcționare: de la -25 la + 40 ° C 
Dimensiuni: 135x360x145mm / Capacitate ventilator: 160 m3 / h (ideal) 
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