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KOLAY KULLANIM

Proxind’in OzoX10 ünitesi, zaman içinde çok büyük bir güven garanti eden, en üstün kaliteye sahip İtalyan 
bileşenler kullanılarak İtalya’da üretilir.

EKOLOJİK

aOzon doğada eşi olmayan biyosit özelliklere sahiptir ve dezenfekte edici etkisini gerçekleştirebilmesi için 
alkol ve klor gibi kimyasal ürünlere ihtiyaç duymaz: nitekim doğal oksidasyon prensibine göre işler.

OTOMATİV DÜNYASI VE DİĞER DÜNYALAR İÇİN

Bugün, yalnızca oto tamirhaneleri sektörü için değil, diğer sektörlerde de müşterilerin ya da 
kamunun kullanımına sunulan mekanların ve yaşam alanlarının sterilizasyonu her zamankinden 
çok gerekli hale geldi.

TAŞINABİLİR

Küçük ebatları sayesinde kolay bir şekilde taşınabilir ve sterilizasyon prosesinin gerçekleştirilmesi 
gereken aracın veya ortamın içine yerleştirilebilir.

Proxind, ozon aracılığıyla sterilizasyon alanında 15 yılı aşkın sürelik bir tecrübeye sahip.

Proxind’in OzoX10, oto tamirhaneleri, otomobil galerileri, araç kiralama firmaları, taksi ve 
taşımacılık şirketleri için, bunların hem kendi müşterilerine hem de çalışanlarına sterilizasyon 
hizmeti sunabilmeleri amacıyla, araçların ve ortamların sterilizasyonu için özel olarak tasarlanmış 
bir büyük ebatlı araç (karavan, minibüs, kamyon, SUV, vb.) dezenfeksiyon cihazıdır.
Bugün her zamankinden fazla, profesyonel ozon jeneratörü: ofisler, toplantı salonları, bekleme 
salonları, restoranlar, barlar ve hotel odaları gibi kamusal veya özel mekanların dezenfeksiyonu 
için talep edilerek hem kendi müşterilerine hem de çalışanlarına en yüksek düzeyde güvenlik 
garanti etmektedir.

/ TAŞINABİLİR DEZENFEKSİYON CİHAZIOzoX10

  Özel marka ile 
kişiselleştirme

Dış gövdede 
kişiselleştirilmiş 

tasarım

Polyester yapışkan kaplama 
ile renkler ve logo/marka ile 

kişiselleştirme

Markanızhep göz 
önünde olacak

İTALYAN ÜRETİMİ BİLEŞENLERİN KALİTESİ

AVANTAJLARI
TAMAMEN KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR

Sezgisel ve tamamen 
otomatik

Uzman olmayan 
personel tarafından da 
kolaylıkla kullanılabilir

Tek bir tuş ile açma, 
kapama ve işlem süresi 

kontrol edilebilir
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Proxind Bilgilendirmesi

OTOMATİK VE SEZGİSEL ÇALIŞMA

Proxind’in OzoX10 ünitesi dört fazdan oluşan bir işleyişe sahiptir:

Ozon cihazını, dezenfekte etmek istediniz aracın yolcu tarafındaki halının üzerine ya da 
dezenfekte etmek istediğiniz mekanın içerisine koyduktan sonra elektrik prizine bağlayın.

1

Seçilen süre boyunca cihaz araç içinde veya mekandaki havada bulunan oksijeni, araç 
kabininde, aracın veya ortamın klima sistemindeki küfleri, mantarları, virüsleri, sporları ve 
bakterileri ortadan kaldırmayı sağlayan ozona dönüştürür.

2

Sterilizasyon işleminin sonunda araç kabininin veya ortamların 10/15 dakika 
havalandırılması tavsiye edilir; bunun ardından araç müşteriye teslim edilebilir veya ortam 
tam güvenli bir şekilde yeniden kullanılabilir.

4

Dezenfeksiyon prosesi ozon cihazının içerisinde yer alan zamanlayıcı süresi dolduğunda 
sonlanır.

3

Çalışanların ve müşterilerin güvenliği için, bir bakım müdahalesi, kiralama veya aracın kullanıldığı 
bir günün sonunda kabin içinin dezenfekte edilmesi, gün sonunda kamusal ortamların, çalışma 
ve ev ortamlarının sterilizasyonu gibi, bugün her zamankinden fazla, gereklidir.
Profesyonel ozon cihazı, profesyonel bir sanitizasyon gerçekleştirmeye imkan vererek, virüs ve 
bakterileri ortadan kaldırır ve aynı zamanda araçların klima sistemlerinde ve araçların ve yaşam 
ortamlarının ulaşılması en güç yerlerde yuva yapan küflerin ve mantarların neden olduğu kötü 
kokuları giderir.

Araç ve ortam dezenfeksiyonu temel öneme sahip bir işlem haline geldi

Ozon, sterilize edici olarak bilinen, su, hava, yüzeyler ve kumaşlar üzerinde dezenfekte edici etkiye sahip doğal 
bir gazdır.
Ozon oksidasyon prensibine göre çalışır: ozon molekülü (O3) “oksitlenebilir” bir şey ile temas ettiğinde, ozon 
molekülünün bıraktığı fazla oksijen (0) atomu buna bağlanır ve bunu oksitler.

Çünkü ozon oldukça instabil bir gazdır ve bir oksijen atomunu (O) serbest bırakarak orijinal oksijen (02) 
formuna geri dönme eğilimi gösterir: bu nedenle, sonuç olarak yalnızca oksijen molekülü (O2) kalır.
Ozon, özellikle, virüs, küf, spor ve bakteriler gibi koku ve mikroorganizmalar üreten molekülleri oksitleyebilir.

Ozon üretimi için “Korona Deşarjı” prosesi kullanılır.

Ozon çözüm sunar!

24482 31/07/1996 say. SAĞLIK BAKANLIĞI Protokolü, bakteri, virüs, spor, küf ve akar kirliliği olan ortamların sterilizasyonu için doğal bir yöntem 
olarak, hava ve suya ozon işlemi uygulanmasını tanımaktadır
27/10/2010 tarihli SAĞLIK BAKANLIĞI ULUSAL GIDA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ- ozonu hava ve suyun işlenmesinde dezenfekte  edici ve antiseptan 
madde olarak tanımaktadır.
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Standart modelin boyutları : 350 x 195 x 190 mm (L x H x P)

Standart model ağırlığı: 3,90 Kg

Ozon Üretim: 1000 mg/h veya 6000 mg/h (saf oksijen ile)

Güç kaynağı: 230 VAC - uygun bir güç kablosu aracılığıyla 
elektrik prizinden

Anlık tüketim: 0.25 A veya 1 A

Dış kaplama malzemesi: Paslanmaz Çelik

Kuvars cam tüp kullanan:

Visualizzazione tempo di trattamento: 4 LED

OZO-1000 işlem süresi: 15 min (20m³), 30 min (35m³), 45 min (50m³), 
60 min (65m³)

OZO-6000 işlem süresi: 15 min (40m³), 30 min (55m³), 45 min (70m³), 
60 min (85m³)

ÖZELLİKLERİ TEKNİK VERİLER

OzoX10
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Proxind
SAN X

kuvars camdan bir boru aracılığıyla Korona Deşarjı ile

Araç kabininin ve kamusal ve 
özel ortamların dezenfeksiyonu 
için ozon jeneratörü.
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