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ECOLÓGICA

O ozônio tem propriedades biocidas únicas na natureza e para agir não requer produtos químicos 
como o álcool e o cloro, de fato, funciona segundo o princípio natural da oxidação.

PARA O SETOR AUTOMOBILÍSTICO E NÃO SOMENTE

Hoje, mais do que nunca, a higienização de ambientes residenciais e aqueles destinados à própria 
clientela, ou ainda ao público, é uma exigência não apenas no âmbito das oficinas mecânicas, mas 
em muitos outros.

PORTÁTIL

Graças ao seu tamanho pode ser transportado facilmente e colocado dentro do veículo a ser higienizado.

A Proxind orgulha-se dos seus mais de 15 anos de experiência no campo da higienização 
por ozônio.
A OzoX10 da Proxind é uma máquina de higienização de veículos e ambientes, projetada 
especificamente para a higienização de veículos de grande dimensão (motor home, trailer, 
caminhões, SUV, etc.) destinada às oficinas, concessionárias de veículos, locadoras de veículos, 
companhias de táxis e empresas de transporte, dando-lhes a oportunidade de oferecer um serviço 
de higienização seja aos próprios clientes, que aos seus operadores. Hoje, mais do que nunca, o 
gerador de ozônio profissional é também necessário para higienizar locais públicos ou privados, tais 
como escritórios, salas de reuniões, salas de espera, restaurantes, bares e quartos de hotel, 
garantindo maior segurança tanto aos seus clientes, que aos seus operadores.

/ HIGIENIZADOR PORTÁTILOzoX10

VANTAGENS
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UTILIZO FACILITADO

A OzoX10 da Proxind é produzida na Itália com componentes italianos de alta gama, garantindo a 
confiabilidade ao longo do tempo.

Personalização
de etiqueta própria

Design personalizado
da estrutura com as cores 

da empresa

Personalização gráfica 
do painel de controle 

com o logotipo da 
empresa

Sua marca será 
sempre bem visível

COMPONENTES COM A QUALIDADE MADE IN ITALY

É POSSÍVEL PERSONALIZÁ-LA COMPLETAMENTE

Intuitiva e completamente
automática

Fácil de usar mesmo 
por operadores não 

experientes

Um único botão controla 
ligar, desligar e tempo de 

tratamento
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Proxind Informa

FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO E INTUITIVO

O OzoX10 da Proxind apresenta um funcionamento em quatro fases:

O nebulizador deve ser conectado à alimentação elétrica, somente após ter sido colocado 
sobre o tapete do lado do passageiro do veículo ou dentro do local a ser higienizado.

1

Durante o tempo selecionado, ele converte o oxigênio presente no habitáculo ou no 
ambiente, em ozônio, eliminando bolores, fungos, vírus, esporos e bactérias presentes no 
sistema de climatização do veículo ou no ambiente.

2

Ao término do tratamento de higienização recomendamos ventilar o habitáculo ou as salas 
por 10 ou 15 minutos; sucessivamente é possível devolver o veículo ao cliente ou voltar a 
usar o ambiente em total segurança.

4

O processo de higienização termina quando o timer integrado ao ozonizador dispara.3

Para a segurança dos operadores e dos clientes, é necessária, agora mais do que nunca, a 
higienização do habitáculo após uma operação de manutenção, de uma locação ou no final de um dia 
de utilização de um veículo, bem como, dos ambientes públicos, de trabalho e domésticos no final do 
dia. O ozonizador profissional realiza uma higienização profissional, eliminando vírus e bactérias, mas 
também odores desagradáveis causados principalmente por fungos e mofo presentes nos sistemas 
de climatização e nas partes menos acessíveis nos veículos e nos ambientes residenciais.

A higienização do ambiente e do habitáculo de um veículo tornou-se uma operação essencial

O ozônio é um gás natural, reconhecido como higienizante, propiciando uma ação desinfetante na água, no ar, 
nas superfícies e nos tecidos.

O ozônio funciona segundo o princípio de oxidação, isto é, quando a molécula de ozônio (O3) entra em contato 
com algo "oxidável", o terceiro átomo de oxigênio (O) liberado pela molécula de ozônio se liga ao mesmo 
oxidando-o.

Isso porque o ozônio é muito instável e tende a retornar à sua forma original de oxigênio (O2), liberando um 
átomo de oxigênio (O), logo no final o que resta são apenas moléculas de oxigênio (O2).

O ozônio pode oxidar particularmente as moléculas que compõem os odores e micro-organismos, como vírus, 
fungos, esporos e bactérias.

O processo usado para produzir ozônio é chamado de “Efeito Corona”.

O ozônio é a solução!

O MINISTÉRIO DA SAÚDE, no Prot. n. 24482 de 31/07/1996, reconhece o uso do ozônio no tratamento do ar e da água, como um recurso natural à 
esterilização de ambientes contaminados por bactérias, vírus, esporos, bolores e ácaros.
A CNSA [Comissão Nacional de Segurança Alimentar] do MINISTÉRIO DA SAÚDE, em 27/10/2010 reconheceu o ozônio como agente desinfetante e 
desinfestante no tratamento do ar e da água.
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Dimensões do modelo padrão: 350 x 195 x 190 mm (L x H x P)

Peso do modelo padrão: 3,90 Kg

Produção de ozônio: 1000 mg/h ou 6000 mg/h (com oxigênio puro)

Alimentação: 230 VAC – a partir de uma tomada de energia elétrica, 
através de um cabo de alimentação apropriado

Corrente absorvida: 0,25 A ou 1 A

Material da estrutura externa: Aço Inoxidável

Gerador de ozônio:

Visualização do tempo de tratamento: 4 LED

Tempo de tratamento OZO-1000: 15 min (20m³), 30 min (35m³), 45 min (50m³), 
60 min (65m³)

Tempo de tratamento OZO-6000: 15 min (40m³), 30 min (55m³), 45 min (70m³), 
60 min (85m³)

ESPECIFICAÇÕES DADOS TÉCNICOS

OzoX10
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Proxind
SAN X

por Efeito Corona através de tubo de vidro de quartzo

Gerador de ozônio para a higienizar 
os habitáculos de veículos e os 
ambientes públicos ou privados.
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