Sanering af luft
og lugt
uden brug af
filter og kemikalier
Lugte kan være svære at slippe af med.

Fordele med OZ1000 & OZ2000

Selv om et lokale er godt ventilleret, kan det være vanskeligt at • Ren fysisk proces uden kemikalier
fjerne lugtgener.
• Fordelagtig sammenlignet med filterteknikker
• Ingen negativ miljøpåvirkning.
Med OZ1000 og OZ2000 kan du permanent løse lugtproblemer • Minimalt strømforbrug
af enhver art og og uden brug af kemikalier.
• Høj driftssikkerhed
- Lugten vender ikke tilbage, medmindre forureningskilden fort- • Kræver ringe vedligeholdelse
sat er til stede.
• Let at installere
• Lille investering
OZ1000 og OZ2000 bruges ofte til, at fjerne røglugt fra en • Flytbar
brandskade, nikotin-lugt fra huse der skal sælges, hotelværelser • Genial
der skal saneres, og de bruges også til at rense kabinen samt
bilens klima anlæg
Reference fra Hotel:
- Måske har man et sommerhus, en båd eller campingvogn der Med denne skrivelse skal jeg bekræfte, at Scadic Hotel Kengens
trænger til at blive frisket op, så er OZ1000 eller OZ2000 et godt Ege efter en gratis og uforpligtende prøveperiode har besluttet at
valg.
købe model OZ1000 med henblik på at forbedre indeklimaet på
hotellet og ikke mindst på værelser, der af en eller anden grund
Let at anvende!
har optaget en upassende lugt, eksempelvis efter tobaksrøg eller
OZ1000 og OZ2000 skal placeres højt i rummet – på en reol, medbragte kæledyr, der kan virke generende på øvrige gæster.
stige eller ligende.
Luftrenseren har efter meget kort tids brug vist sig endog
overraskende effektiv, og vil fremover blive brugt mobilt, og
således blive flyttet fra sted til sted på hotellet alt efter behov.
Bemærk!!
Behandling skal med OZ1000 & OZ2000, kun foregå når der ikke Efter brug er der en helt særlig frisk duft i det ”behandlede” område.
befinder sig mennesker eller dyr i området/lokalet, der behandles.
Direktør Jørgen Jacobsen

Eliminering af
skimmelsvamp op til 99,99%

En effektiv løsning i følgende områder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lugtsanering af hotelværelser/boliger før indflytning af nye
lejere/ beboere/gæster.
Sanering af stærktlugtende maler og lakerings opgaver
Desinfektion af køkkenet.
Lugtsanering/desinfektion af køleskab/rum.
Sanering af mug og skimmel i badeværelset/brusekabinen.
Skader i forbindelse af tørstegning i køkkenet.
Lugtsanering efter brandskader.
Lugtsanering af gilde-sal/forsamlingshus.
Lugtsanering i affaldsrum, etc.
Lugtsanering efter skadedyr – rotter/mus etc.
Rensning af konference -og mødelokaler.
Oversvømmelse af vand i kældre.
Skimmelsvampe
Sanering af lugtbelastede biler

Tekniske Data: OZ1000
Jimco UV-C lamper:
Drift-timer (lampe)
Spænding:
Strømforbrug:
Anbefalet rumstørrelse
Finish:
LBH:

1x16 W
8000
230 V
30 W
125 m3
malet
430 x 130 x130 mm
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fjernelse af røg lugt i barer
Lugtsanering i affaldsrum
Sanering af lugt fra tæpper og møbler efter rengøring
Lugtsanering i forbindelse med bankospil
Lugtsanering i Krematorier
Luftsanering af lastrum
Lugtsanering i riste rum på Centralrenseanlæg
Lugtsanering i slambehandlings rum
Pumpestationer i åbent land
Skadeservicefirmaer
Lugtsanering af brandskader
Kloakoverløb i rum
Lig fund
Lugtsanering efter skadedyr
Fjernelse af lugt i forbindelse med affaldsrum/skakte

Tekniske Data: OZ2000
Jimco UV-C lamper:
Drift-timer (lampe)
Spænding:
Strømforbrug:
Anbefalet rumstørrelse
Finish:
LBH:

2x16 W
8000
230 V
60 W
250 m3
malet
430 x 130 x130 mm

Kontakt for mere info:
Telefon: 4051 9933
Web: Air-Tech.dk
E-Mail: Air-tech@air-Tech.dk
Mjølbyvej 7 – DK 5900 Rudkøbing

