
Ozon Generator

Ozon generator med fjernkontroll
for kjøkkenavsug

FORDELER MED OZON
Ved å bruke ozon i restaurantens kjøkkenavsug vil
rørene bli kjemisk rengjort og brannfare elimineres
helt. All olje og fettbelegg fjernes, eksosluften vil
være luktfri og røykfri og hindrer samtidg at matos
blir sugd inn av tilluftvifter. Kjøres ozon generatoren
når avsugviften står vil alle mikroorganismer og
bakterier bli fjernet fra kjøkkenet.
Merutgifter til rengjøring av ventilasjonsrør blir
helt eliminert, utgiftene til en rengjøring dekker som
regel en ny ozon generator.

DIMENSJONERING
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Ozon generatorene er små, kompakte og bruker
lite strøm. Generatorene spenner fra 20 g/h til
60 g/h og har et stort bruksområde med hensyn
til volum.

Generatorene kan brukes i lokaler som restauranter,
kafeer, kantiner og institusjoner. kapasiteten
tilpasses ventilasjonens luftmengde ihht tabell
nedenfor.

Tidligere har det på grunn av pris bare vært de
store kjedene som McDonalds og KFC som har
kunnet bruke ozon. Nå er prisene såpass lave
at selv små restauranter kan bruke teknologien.
Det er på grunn av ozon at det kan drives
restauranter inne på store kjøpesenter. Vår
første installasjon på Siam Garden Thai
Restaurant på Sandnes gjorde det mulig med
restaurantdrift i lokalene.

Type Opp til flow Ozon Strøm Vekt Dimensjon Pris

QLC-20G 7.000 m3/t 20 g/t 200 W 19 kg 400 x 300 x 550 mm 29.670,-

QLC-40G 10.000 m3/t 40 g/t 300 W 20 kg 400 x 300 x 550 mm 33.626,-

QLC-60G 15.000 m3/t 60 g/t 380 W 21 kg 400 x 300 x 550 mm 37.582,-

Det er ca. 50.000 av denne type ozon generatorer montert rundt om i verden, mange av disse
er det McDonalds og KFC som eier. Generatorene har fjernkontroll og 24t timer og kan starte
automatisk når kjøkkenet åpner. Monteringen er enkel og ingen elektrisk installasjon er
nødvendig bortsett fra en veggkontakt, tilførsel til ventilasjonen er gjennom en 90 mm slange
(Tess Combiflex) og et 90 mm hull må bores i ventilasjonsrøret. Neste skritt er å programmere
start og stopp så er installasjonen ferdig. Filteret i kabinettet må sjekkes og rengjøres med jevne
mellomrom, ozon tuben har en levetid på ca. 20.000 driftstimer og en ny tube med kort koster
rundt 5.000,-


