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FIGYELEM! FONTOS BIZTONSÁGI 
UTASÍTÁSOK 

 
Köszönjük, hogy termékünket választotta! 

 
Ha a terméket átvette, ellenőrizze, hogy az ózongázt termelő egység sértettlen és 
az rendeltetésszerűen működik (egy sötét szobába kapcsolja be a készüléket és ha 
lilán izzik az egység, akkor nem keletkezett sérülés a szállításban)!  
+ Quartz csőrendszerű készülék esetében a terméket mozgassa a tengelye körül 
360 fokban, ha csörgő hangot hall, bizonyára eltörött a cső! Minden esetben 
jelezze telefonon, vagy írásban!  Ha érzékeli a hibát, NE (!!!) használja a 
készüléket, ne próbálja azt ki! 
 
 

•   A	  legjobb	  használat	  érdekében	  olvassa	  el	  figyelmesen	  ezt	  a	  füzetet	  és	  mindig	  kövesse	  
az	  itt	  leírtakat!	  

•   Ellenőrizze,	  hogy	  megfelelően	  földelt	  kábellel	  használja	  a	  gépet!	  
•   A	  gépben	  magas	  nyomás	  uralkodik!	  Ne	  szedje	  szét	  használat	  közben!	  
•   Az	  ózon	  közvetlenül	  ártalmas	  az	  emberi	  egészségre,	  így	  fertőtlenítéskor	  ne	  legyen	  

jelen	  senki!	  
•   Mindig	  kapcsolja	  ki	  és	  húzza	  ki	  az	  ózongenerátort,	  ha	  nincs	  használatban!	  
•   Áramtalanítani	  úgy	  tud,	  ha	  kihúzza	  a	  kábelt	  az	  aljzatból	  tisztítás	  után.	  
•   Ne	  használjon	  olyan	  kiegészítőt,	  amit	  nem	  az	  ozonspecialista.hu	  ajánlott!	  
•   Soha	  ne	  nedves	  kézzel	  helyezze	  áram	  alá	  a	  gépet!	  
•   Ne	  helyezze	  víz	  alá,	  és	  ne	  locsolja	  le	  a	  szerkezetet!	  
•   Ne	  használja	  a	  gépet	  nyílt	  láng	  közvetlen	  közelében!	  
•   Ne	  fedje	  el	  a	  légbeáramló	  és	  a	  légkiömlő	  nyílásokat!	  
•   Az	  áramütés	  kockázatának	  csökkentése	  érdekében	  ne	  tegye	  ki	  víznek	  vagy	  esőnek	  a	  

gépet!	  
•   Az	  áramvezetéket	  ne	  vezesse	  el	  szőnyeg	  alatt,	  ne	  takarja	  le	  semmivel!	  A	  vezetéket	  ne	  

vezesse	  át	  bútorok	  vagy	  egyéb	  tárgyak	  alatt!	  Ne	  tegye	  ki	  járműforgalomnak	  se	  a	  
kábelt!	  

•   A   kezelést   követően   a   készszüléket   vegyük   ki   a   légtérből,   mert   az   ózongáz  
visszatelepedik  a  gáztermelő  egységre,  így  rontja  a  működését!  
	  

 
Őrizze meg ezeket az utasításokat! 
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ÁTTEKINTÉS 
 

Az ózon (O3) szobahőmérsékleten egy színtelen gáz, szaga a fű 
szagára hasonlít. Erősen oxidáló hatású és nagyon instabil. 
Szobahőmérsékleten oxigénre tud bomlani, a légkörben általában 
laza kötésben van jelen. Vízben könnyen oldódik és felbomlik. 
Miután az ózont egy oxigénatomot szállító oxigénmolekula 
alkotja, így csak ideiglenes formula. Az oxigénatom oxidáció 
közben felhasználódik, a maradék pedig stabil oxigén (O2) lesz. 
Éppen ezért nincs másodlagos légszennyezés ózonos fertőtlenítés 

közben, ami az ózonos technológia alkalmazásának legnagyobb előnye. 
 
Az ózongenerátor olyan eszköz, melyet ózontermelésre használunk. Az ózon könnyen bomlik 
és nem lehet elraktározni, ezért helyben kell felhasználni (különleges esetekben rövid ideig 
tárolható). Az ózongenerátort bárhol lehet használni, ahol maga az ózon alkalmas a használatra. 
Az ózongenerátort gyakran használják csapvízben, csatornahálózatban, ipari oxidációban, 
biológiai, gyógyszerészeti, élelmiszeripari és otthoni fertőtlenítésre. Az ózon tehát széles 
körben elismert fertőtlenítő magas hatékonysággal és számos felhasználási területtel. 
Előállítása magas frekvenciát és magas feszültséget igényel, miközben alapanyagként oxigént 
alakít át levegő segítségével. Az ózon az oxigénatomnál aktívabb oxigénmolekula. 
Különlegesen aktív kémiai tulajdonságokkal rendelkezik, erős oxidáns, bizonyos 
koncentrációban képes gyorsan megölni a baktériumokat és a vírusokat a levegőben. 
Mindeközben nem keletkezik méreganyag. 
 
Sokat számít, hogy az ózongépben megtermelt ózont, milyen sebességgel tudja a ventillátor 
kiáramoltatni. Ezt a sebességet nevezzük gázáramlási sebességnek. Tehát a gép hátuljában 
elhelyezett ventillátor segítségével jut a megtermelt ózongáz a gép belsejéből a tisztítandó 
légtérbe. A tisztítandó légteret meg kell töltenie a gépnek ózongázzal, majd csak ez után tudja 
hasznos tulajdonságait kamatoztatni. Ezért javasoljuk a speciális „TURBOFAN”-nal felszerelt 
gépeinket, ha nagyobb hatékonyságot szeretne elérni kevesebb idő alatt, hiszen ezen termékeink 
rövidebb idő alatt töltik meg ózongázzal a légteret, mint a normál ventilátorokkal felszerelt 
gépek! 
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HASZNÁLATI SZABÁLYOK 
 
 
Az általunk forgalmazott ózongenerátor jelenleg magasfeszültség által állít elő ózont. Ez a 
módszer a magas feszültség által keltett bizonyos frekvencia segítségével hoz létre elektromos 
mezőt, ami elektrokémiai reakciót idéz elő az oxigénmolekulák között, így alakulnak át ózonná. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A prémium ózongenerátorok előnyei: 
 
 
Ezek a típusú ózongenerátor előnyei közt tudja a fejlett technológiát, stabil 

működést, hosszú élettartamot és magas ózongázkibocsátást, így ezek a 
legszélesebb körben használt generátorok a kapcsolódó iparáakban.  

O 2 

  
 

 
O 2 
O 2

 

O 3 
 

 
O 3 

 



	  
	  

	   5 

 
AZ ÓZONGENERÁTOROK OSZTÁLYOZÁSA 

 
 

Az ózongenerátor gázokat alkalmaz, sűrített levegő segítségével működik. A sűrített levegőt 
általában olajat és vizet nem igénylő kompresszor mozgatja. A levegőt a térből nyeri, ahol 
használjuk, és az ózont a levegőben található oxigénből állítja elő. Létezik réskiürítéses típus 
(RK) és nyitott. Az első úgy működik, hogy a külső és belső elektródák közti résen áramló 
levegőből állít elő ózont. Ezután nagy koncentrátumban összegyűjti az ózont, például víz 
fertőtlenítéséhez. A nyitott generátor elektródái ki vannak téve a szabad levegőnek, az 
előállított ózont pedig közvetlenül a légtérbe bocsátja ki. Az alacsony ózonkoncentráció miatt 
jellemzően légtisztításra használják kisebb helyiségekben vagy felületeken, akár kisebb 
objektumok fertőtlenítésére. Ezekre a feladatokra egyaránt alkalmas azonban a réskiürítéses 
generátor is, ám annak költsége jóval magasabb. 
 
A forgalmazott ózongenerátoraink felszerelt egységei a következők lehetnek: 

-   prémium  quartz  csővel,    
-   kerámialemezzel,    
-   valamint  prémium  kerámia  lemezzel,    
-   de  további  típusok  is  léteznek.  

 
Prémium kerámia csempe felülete bevont réteggel rendelkezik, így magasabb élettartamra és 
folyamatos működésre is képes az ipari ózongenerátoraink esetében. Ennél a típusnál 
elmondható a magas élettartam és magabiztos működés. Ezen termékeink: Pinuslongaeva ipari 
készülékei (ezen leírásba nem szerepelnek), valamint az ELECTRI. TM-ZJGS100G terméke. 
 
 
Normál minőségű kerámia lemezzel felszerelt termékünk: ELECTRI.TMGS-20G. Ezen 
termékekről elmondható, hogy 3 mm-es alumínium ötvözet és kerámia lemez. Élettartamban 
kb. 3-8000 munkaóra, használattól függően. 
 
Kerámia lemez:      
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Prémium minőségű quartz csővel felszerelt gépeink:  
 
Ezen prémium quartz csövekről elmondható, hogy lényegesen nagyobb a kisülési területe a 
kerámia lemezekhez képest, valamint nagyon gyors a felizzása, így egyből termeli az ózongázt! 
A hőleadása kicsi, így az élettartalma magas! Az elektródái alumínium oxidból készülnek, 
aminek az élettartama meghaladja a 20000 órát. Ellentétben a normál kerámia lemezekkel, 
aminek az elektródái ruténból készülnek, aminek az élettartalma maximum 3-8000 óra. Ennek 
a típusnak a hőleadása nagyon magas, így kiégeti a lemezt idővel, valamint a por is a felületére 
rásül, így az élettartalma lecsökkenhet. 
 
    
 
 
Prémium Quartz csövek: 
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GARANTÁLT MINŐSÉGŰ TERMÉKEK: 
 
 
 
 
 

SENBANG HORDOZHATÓ ÓZONGENERÁTOROK, 220V 20g/h és 28g/h 
ózongáztermeléssel 

 
 

 

*A kép illusztráció, eltérhet a valós termék egyes kinézetétől!  
  
Paraméterek:              
  

ÓZONGENERÁTOROK:	  

SENBANG	  otthoni	  normál	  
ózongenerátor,	  SB-‐20G/H,	  220V	  
20G/H.	  

SENBANG	  normál+	  ózongenerátor	  SB-‐
28G,	  220V	  28G/H.	  

SENBANG	  SB-‐36G/h	  
ózongenerátor,	  220V	  36g/h.	  

Típus	   SB-20G/H SB-28G/H SB-36G/H 
Ózonkibocsátás	   20 g / óra 28 g / óra 36 G/H 
Áramfogyasztás	   kb. 100W kb. 110W kb. 130W	  
Bemeneti	  feszültség	   220V/50Hz   220V/50Hz   220V/50Hz  
Termék	  méretei	   21cm * 14,5cm * 13,5cm 21cm * 14,5cm * 13,5cm 22cm * 17cm * 14cm 
Termék	  súlya	   2 kg 2 kg 2 kg 
Termék	  anyaga	   Rozsdamentes festett acél Rozsdamentes festett acél Rozsdamentes festett acél 
Gázellátás	   száraz levegő vagy oxigén száraz levegő vagy oxigén száraz levegő vagy oxigén 
Ózongeneráló	  módszer	   kerámia lemez 3mm vastag kerámia lemez 3mm vastag kerámia lemez  

Hűtési	  módszer	  
környezeti levegő hűtése, 7 
lapátos normál ventilátorral 

környezeti levegő hűtése, 7 
lapátos erősebb ventilátorral 

környezeti levegő hűtése, 7 
lapátos TURBÓ ventilátorral 

Működés	  időzítővel	   1 óra, vagy folyamatos működés 1 vagy 2 óra, vagy folyamatos 
működés 

1 vagy 2 óra, vagy folyamatos 
működés 

Légmennyiség	   maximum 200 m³ maximum 350 m³ Maximum500 m³, padló ventilátor 
használatával javasolt 

Kábelhossz	   kb. 1,3m	   kb. 1,3m	   kb. 1,3m	  
Garancia	   1+1 év 1+1 év 1+1 év 
Tanúsítvány	   van van van 
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PRÉMIUM TERMÉKEK: 
 

HANSTAT HBC-TB20 HORDOZHATÓ ÓZONGENERÁTOR,  prémium quartz 
csővel, 20 G/H ózongáztermeléssel 

 
 

 
 

HANSTAT HBC-TB40 HORDOZHATÓ ÓZONGENERÁTOR,  prémium quartz 
csővel, 40 G/H ózongáztermeléssel 

 
 

 
ÚJ SENBANG HORDOZHATÓ ÓZONGENERÁTOR, prémium quartz csővel, 220V, 

20 G/H ózongáztermeléssel 

*A kép illusztráció, eltérhet a valós termék egyes kinézetétől!  
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Paramétereik: 
 
 

ÓZONGENERÁTOROK:	  
HANSTAT	  HBC-‐TB20	  
ózongenerátor,	  220V	  20g/h.	  

HANSTAT	  HBC-‐TB40	  
ózongenerátor,	  220V	  40g/h.	  

ÚJ	  SENBANG	  SB-‐20G/h	  
ózongenerátor,	  220V	  20g/h.	  

Típus	   HBC-TB20 HBC-TB40 SB-20G/H 
Ózonkibocsátás	   20 G/H 40 G/H 20 G/H 
Áramfogyasztás	   Kb. 150 W Kb. 300 W kb. 110W	  
Bemeneti	  feszültség	   220V/50Hz   220V/50Hz   220V/50Hz  
Termék	  méretei	   18cm * 32cm * 18,5cm 18cm * 32cm * 18,5cm 21cm * 14,5cm * 13,5cm 
Termék	  súlya	   Kb. 3 kg Kb. 4 kg 2 kg 
Termék	  anyaga	   rozsdamentes acél rozsdamentes acél Rozsdamentes festett acél 
Gázellátás	   száraz levegő vagy oxigén száraz levegő vagy oxigén száraz levegő vagy oxigén 
Ózongeneráló	  módszer	   Prémium  Quartz  cső Prémium  Quartz  cső Prémium  Quartz  cső  

Hűtési	  módszer	  
környezeti levegő hűtése, 7 
lapátos TURBÓ ventilátorral 

környezeti levegő hűtése, 7 
lapátos TURBÓ ventilátorral 

környezeti levegő hűtése, 7 
lapátos TURBÓ ventilátorral 

Működés	  időzítővel	   2 óra, és folyamatos működés 2 óra, és folyamatos működés 1 vagy 2 óra, vagy folyamatos 
működés 

Légmennyiség	  

maximum 800 m³ -ig, 
padló ventilátor használatával 
javasolt 

maximum 1000 m³ -ig, 
padló ventilátor használatával 
javasolt 

maximum 600 m³, padló ventilátor 
használatával javasolt 

Kábelhossz	   1,3m	   1,3m	   kb. 1,3m	  

Garancia	   2 év 2 év 1+1 év 
Tanúsítvány	   van van van 
    

 
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

 
 

Helyezzük az ózongenerátort a fertőtlenítendő helyiségben olyan helyre, ahol a 
legjobb eredmény érhető el – egyenletes, magasabb felületre helyezzük, és 
ügyelünk rá, hogy a hő távozása zavartalan legyen. Azt tanácsoljuk, zárja be az 
ablakokat és ajtókat. 
 
Vegye elő az áramkábelt a csomagolásból, csatlakoztassa a generátor dugaljához 

(típustól függően), a másik végét pedig a hálózati dugaljba. 
 
Kapcsolja be, így már működtethető a generátor, ózon áramlik ki a kimeneti nyílásból. 
 
A hordozható ózongenerátor időzítővel rendelkezik. Az időzítőt a fertőtleníteni kívánt helyiség 
méretéhez igazodva állítsa be. Az eszköz automatikusan kikapcsolódik, amikor az idő lejárt, ha 
nem a végtelen funkcióra állította azt be 
 
 
Figyelmeztetés: 
 
Ne tartózkodjanak emberek, állatok és növények a helyiségben fertőtlenítés közben! 
Az ózon automatikusan oxigénre bomlik le, de tanácsoljuk minimum 30 percig szellőztetni a 
helyiség ismételt használatbavétele előtt.  
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VEZÉRLŐPANEL HASZNÁLATA 
 
A fertőtlenítési idő típustól függően 60 vagy 120 percig állítható, vagy 
folyamatos működéssel is lehetséges, amikor az időzítő kapcsolót az ON 
felirathoz tekerjük a készülék mind addig üzemel, míg nem kapcsolja ki (OFF).  
 
PRÉMIUM termékeinkre elmondható: 
Az ON – BE /OFF – KI kapcsoló használatával állíthatjuk a gépet készenléti 
állapot és működés közt.    
  

ON helyzetben készenléti állapotban van.  

                                                 
 
Tekerje az időzítőt 15-re, és a gép megkezdi a fertőtlenítést. Ekkor kigyullad a zöld lámpa 
(típustól függően), és a generátor működésbe lép. Az időzítőt tekerje az ön által kívánt 
értékre. 
 
 

  
 

 
                                                 
 
 
Amikor a zöld jelzés világít (típustól függően) és a fő kapcsoló ON helyzetben van, 
folyamatosan zajlik a fertőtlenítés, amig a beállított idő le nem telik. 
 
 

A GARANTÁLT minőségű termékeknél elmondható, hogy ha áram alá 
helyezte a készüléket, tekerje az időzítőt 10-15-re és a gép megkezdi a fertőtlenítést.  

 

 Az időzítőt tekerje az ön által kívánt értékre és a fertőtlenítés 
folyamatosan zajlik, amig a beállított idő le nem telik. 
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CSATLAKOZTATÁS ÁRAMFORRÁSHOZ 

 
Miután kiválasztotta a működési pozíciót, csatlakoztassa a kábel egyik végét a hálózati 
dugaljba, a másikat a generátor dugalj aljzatába. 
 

Generátor dugalj aljzat a sárga felirat alatt / felett / mellett (típustól függően)! 
 

 
 

ELÉRHETŐ CSATLAKOZÓ TÍPUSAINK 
 
 

Európai csatlakozó  
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MEGFELELŐ HELY KIVÁLASZTÁSA 

 
Most, hogy kicsomagolta a gépet, hol szeretné használatba helyezni? 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hálószoba: 
Családjából valaki allergiás vagy asztmás? Az ezen 
betegségekben küzdők tünetei sokszor súlyosbodnak éjszaka. 
Ennek megelőzésére alkalmas a készülékünk. 
 
 
 
 

 
Kórház: 
Az ózongenerátor használata kórházakban nagyon biztonságos 
használat közben, és biztosan nem marad fertőzött sarka a 
szobának. Ennek köszönhetően kórteremben és műtőben is 
használható. 
 
 
 

 
 
Nappali: 
A legnagyobb helyiségbe elhelyezett ózongenerátor segít 
megtisztítani az egész nappalit. Megöli a vírusokat és 
baktériumokat, mint például e-coli, staphylococcus, 
madárinfluenza stb., méghozzá 99,9%-os hatékonysággal a 
megfelelő ózonkoncentráció segítségével. 
 
 

Gazdaság: 
Szagtalanítás és ammonia-mentesítés: teljesen 
megtisztítja a levegőt gazdálkodási helyiségben, 
eltávolítja az ammóniát, méghozzá 99%-os 
hatékonysággal. 
Sterilizálás, fertőtlenítés: szinte minden ismert vírust 
elpusztít, hogy a farm ne legyen kitéve betegségeknek. 
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 Mennyi ideig használjuk a gépet? Mitől is függ ez? 
 
 
 A használati idő főként attól függ, hogy mire szeretnénk az ózongázt hasznosítani 
(penészmentesítésre, levegő sterilizálásra, ágyi poloska megszüntetésére, vírus írtása stb.). 
Ezért sem lehet egy táblázatba belehúzni a fertőtlenítési időt. Mivel egy penészes fal 
megszüntetéséhez nagyobb mennyiségű ózongázra van szükségünk, amit hosszabb ideig kell 
az adott helységben hasznosítanunk, hogy az elgázosítás megfelelő legyen! Így is több 
alkalomra van szükség, hogy a penész átalakuljon porózus penésszé. Minél nagyobb légteret 
szeretnénk fertőtleníteni a használati idő ennek függvényében fog nőni. Egyszerre csak egy 
objektumot sterilizáljunk, ne nyissunk össze több szobát! A gázáramlási sebesség és a tisztítási 
eredmény fokozása érdekében használjunk ventilátort – padlóventilátort a légtérben.  
 

 
Nemzetközi számítások alapján, a következő mondható el a levegő 
sterilizálására az otthonunkban: 
 
1 köbméternyi zárt légtér fertőtlenítéséhez minimum 75 mg ózongáz szükséges. 
Ha a légterünk pl. 100 köbméter, akkor 100*75, vagyis minimum 7.500 mg 
ózongázra van szükségünk.  
 
Ha egy 40 g/h = 40.000 mg/h ózonkibocsátású gépet veszünk alapul, abban az 
esetben: 40.000 / 7.500 = kb. 5 egység. Tehát egy órát (60-at) 5-el elosztjuk és 
megkapjuk a minimális sterilizálási időt, amíg az adott légterünkbe használni kell 
a készüléket, vagyis 60 perc / 5 egységgel = 12 perc, ezért egy 100 m3-es légtérhez 
minimum 12 perc használat szükséges! Ha vírus veszélye áll fenn, vagy a penészt 
szeretnénk megszüntetni, vagy ágyi poloskákat, abban az esetben az idő 
intervallumot többszörözni kell!  
 
 
Kérdés esetén, illetve nagyobb légterek kezelése elött telefonon keressen! 
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Ártalmas az ózonos fertőtlenítés az emberi szervezetre? Egyéb tudnivalók 

 

A társadalom fejlődésével az emberek tiszta levegő iránti igénye egyre csak nő. Rengeteg baktérium és vírus 

vesz minket körül, és terjed is a levegőben, ilyen az új covid-19 betegséget okozó vírus is. Az emberiség mindig 

kereste a lehetőségét, hogyan győzheti le ezeket a kórokozókat, mígnem a kutatók felfedezték az ózont. 

Az ózon egy erős nagyon erős oxidáló tulajdonságokkal bíró anyag, haléhoz hasonló szaggal. Ugyancsak 

oxidál és lebont szennyeződéseket a vízben. Képes megszüntetni a kellemetlen szagokat, elszíneződéseket, 

sterilizáló hatású, lebontja a fenolt, a vas- és mangánalapú szennyeződést, képes csökkenteni a szennyvíz 

megtisztításához szükséges kémiai (chemical oxygen demand) és biokémiai (biochemical oxygen demand) oxidáló 

hatású anyagok szükségletét (angol kémiai rövidítésükben COD és BOD mennyiségek). 

Az ózont széles körben alkalmazzák élelmiszeripari fertőtlenítésre, ivóvízkészlet fertőtlenítésére, 

kórokozómentesítésre és sterilizációra, légtisztításra, gyümölcsök és zöldségek tartósítására és fonnyadásuk 

megelőzésére, a fürdőipar, szépségipar, egészségügyi szolgáltatások, haltenyésztés, növények locsolása, 

szagtalanítás és egyéb területeken. Mindezek alapján és következményeként az ózongenerátorok és egyéb 

ózonkibocsátó eszközök egyre népszerűbbé váltak a családok és ipari vállalatok körében egyaránt. 

 

A háztartási ózongenerátor elsődleges funkciója a benti légtér sterilizálása és még tisztábbá tétele. Jelenleg 

egyre több és több gyártó foglalkozik háztartási ózongenerátorok és hordozható ózonkibocsátó eszközök 

készítésével. Ez egy egészen új és környezettudatosság szempontjából kímélő, fenntartható, virágzását élő ágazat. 

A háztartási ózongenerátorokat egyaránt nevezik multifunkciós oxigéngenerátoroknak. A jelenlegi technológia 

magas frekvenciájú és magas nyomású ionizált levegőt alkalmaz, ezáltal nagy mennyiségű aktív oxigént állít elő 

a hatékony sterilizálás és fertőtlenítés érdekében, ezzel egészségesebbé és vidámabbá téve az emberek életét 

számos különböző szempontból. 

Elsődleges felhasználási területei a háztartásban a víztisztítás, nehézfémek, például mangán, vas, króm 

eltávolítása, baktériumokkal való leszámolás, vírusok hatástalanítása, szerves anyagok, mint például a klór 

oxidálása, kellemetlen szagok megszüntetése és a víz tisztábbá tétele, benti légtér megtisztítása, a levegőben 

található kórokozók megölése, számos kémiai anyag semlegesítése, úgymint, formaldehid, benzol, ammónia, 

radon, stb., és egyéb szennyezőanyagok, sütőolaj füstszagának semlegesítése, cigarettafüst semlegesítése, 

akárcsak az egyéb kellemetlen szagoké, ezáltal tisztává és frissé varázsolva a benti levegőt. A tea és a kávé íze is 

sokkal gazdagabb lesz, ha ózonnal kezelt csapvízből készítjük el. A gép használatával megszüntethető a hal 

kellemetlen szaga, annak több nap utáni enyhe mérgezősége (pl. szerotonin), és meghosszabbítható a zöldségek 

és gyümölcsök polcon való eltarthatósági ideje. Eltávolítja a műtrágya maradványokat, élősködőket, kórokozókat, 

nehézfémeket a rizsről, és ízletesebbé is teszi azt, valamint táplálóbbá. Az ózonnal kezelt medencevízben való 

fürdőzés elmulasztja a fáradtságot, csökkenti a test különböző pontjain érzett fájdalmat, serkenti a vérkeringést, 

növeli a vörös vérsejtek oxigéntartalmát, kivezeti a méreganyagokat a szervezetből, számos bőrbetegség 

gyógyulását elősegíti. 

Ha háztartásában várandós nő vagy gyermekek is élnek, az ózonos fertőtlenítés egy kötelező kelléke a 

háznak. És habár az ózonnak számos üdvös hatása élvezhető, akad néhány hátulütője is, abban az esetben, ha nem 

megfelelően alkalmazzák. Például légúti gyulladás következhet be, ami torokfájdalommal és mellkasi fájdalommal 
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jár, köhögést, hörghurutot és tüdőtágulást okozhat. Az ózon ezen felül idegi mérgezést is eredményezhet, 

szédülést, fejfájást, látásvesztést, emlékezetkiesést, stb. Az emberi testre gyakorolt kedvezőtlen, káros hatásai az 

ózonnak általánosságban véve a levegőben jelenlévő kimagaslóan nagy koncentráció vagy nem megfelelő 

tisztaság esetén fordulhatnak elő. A kimagaslóan nagy koncentráció ártalmas lehet az emberi testre, az elégtelen 

tisztaságú ózon pedig egy technikai probléma valójában. 

De nem kell sokat aggódnia a háztartásban használatos ózongenerátor készülékek emberi testre gyakorolt 

negatív hatásai miatt! Az emberi szaglás extrém érzékeny az ózon szagára, a háztartásokban alkalmazott gépek 

által generált ózon koncentrációja pedig általánosságban 0,05 ppm körül mozog, az emberi orr számára már feltűnő 

mennyiség pedig mindössze 0,01 ppm. A Kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság szabványrendszere szerint ilyen 

koncentrációjú ózonnak való 10 órán keresztüli folyamatos kitettség sem okoz semmilyen kárt az emberi 

szervezetben. Az ózon több, mint száz éves alkalmazásának története során egyetlenegy ózonmérgezéses esetet 

sem jegyeztek fel soha. Emiatt arra biztatjuk, ne aggódjon, és teljes nyugalommal alkalmazza háztartási 

ózongenerátor gépét! 

 

A GB28232-2011 szabvány pontosan rendelkezik az ózongenerátorok biztonságos használatának és fertőtlenítési 

paramétereinek részleteiről. 

Az ózongenerátor megfelelő működési környezete: 

Az ózongenerátor folyamatos, megfelelő használatához 45 Celsius-fok alatti környezeti hőmérsékletre van 

szükség, a légtér nyomása 86 kPa – 106 kPa közötti kell, hogy legyen, a relatív páratartalom pedig 65% – 85% 

között, míg a hűtővíz hőmérséklete 35 ℃ alatt. 

Fertőtlenítés követelményei: 

Légtér fertőtlenítése 

A légtér fertőtlenítését zárt térben, emberek és háziállatok nélküli szobában kell végrehajtani. Az ózonkoncentráció 

helyes mértéke ≥20 mg/m³, a működési idő pedig ≥30 perc. 

 

 

Víz fertőtlenítése (víztisztító készülékkel, lsd: https://ozonspecialista.hu/termek/2in1-vizfertotlenito-

ozongenerator-bo-1030qy-10-000-mg-h/ ): 

1.  Használható egészségügyi intézményekben az egészségügyi víz fertőtlenítésére (nem olyan vízé, amelyet 

később a páciensekbe injekcióznak), továbbá csatornavíz és nyilvános helyek vízfelületeinek fertőtlenítésére. 

2.  A diagnosztikai és kezelési víz (amelyet nem injekcióznak beteg szervezetébe) fertőtlenítésekor általános 

előírás, hogy 0,5 mg/l – 1,5 mg/l legyen a hozzáadott ózon mennyisége, amit huzamosabb ideig fent kell tartani 

5-10 percen keresztül. Rossz minőségű, erősen szennyezett víz esetében a mennyiség 3 mg/l – 6 mg/l legyen. 

3.  Nyilvános helyek vizének fertőtlenítésekor az ózon mennyisége 1 mg/l – 1,7 mg/l, a kezelési idő pedig 

mindössze 1-2 perc legyen. Amennyiben vízforgatós nyilvános medence vizét kezeljük, az vízbe engedett ózon 

mennyisége 2 mg/l legyen. 

4.  Ivóvíz méreganyagoktól való tisztítása esetén legalább 12 percig kontaktban kell lenni az ózonnak a vízzel, 

majd le kell tudnia bomlani. Az ózon maradványmennyisége a vízben fertőtlenítés után kevesebb, mint ≤0,3 mg/l; 

ennek mikrobiológiai indikátorai megfelelnek a GB5749 szabványrendszer követelményeinek. 

5.  Amikor az ózongenerátor víztisztítás közben üzemel, az emberi légzéstérben (nagyjából 1,2-1,5 méterre a 

földfelszíntől) 0.16 mg/m³ alatti. 
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Fertőtlenítő ózon koncentrációjának irányszámai: 

Referenciaértékek az ózonkoncentrációra légtér fertőtlenítéséhez (1 ppm = 2.14 mg/m³) 
Felhasználás Típus Koncentráció (ppm) mg/h / m³ Eljárás 

Fertőtlenítés 

Orvosi eszközök 20 50-100 20 ppm, 60 perc 

Hűtőház 6-10 15-25 Működtesse a raktárhelyiség kapacitásának 

megfelelő gyakorisággal, a szennyezettség 

mértékének függvényében, elsősorban a penész 

kiirtása gyanánt. 

Élelmiszeripari gyár 1.0-1.5 2.5-3.5 Minden műszakváltáskor üzemeltesse az 

ózongenerátort. 

Kórterem, műtőszoba 10-20 25-50 Működtesse a gépet, amikor fertőtlenítés 

szükséges, a szabványoknak megfelelő 

kórokozók általi szennyezettség függvényében. 

Egyenruha fertőtlenítése 10-20 25-50 A relatív páratartalom 90% körül mozog, az 

egyenruhák vállfán lógnak. 

Méreganyago

k elleni 

megelőzés / 

frissesség 

fenntartása 

Általános helyszín 1-2 2.5-5 Működtesse rendszeresen 

Tojás 2-2.5 5-5.5 Szakaszos ózonellátás ajánlott, naponta 2-3 

alkalommal működtesse a gépet. Banán 2.5-3.5 5.5-8 

Alma 2.0 5 

Zöldséges alacsony klorofiltartalommal 1.5-1 3.5-2.5 

Hal, sajt 0.5-1 1.5-2.5 

Szagtalanítás / 

tisztítás 

Hullaház 3 7 Kellemetlen szagok esetén üzemeltesse 

Halfeldolgozó 3 7 A kibocsátott gáz bejut a feldolgozórendszer 

csővezetékeibe, ezáltal az ózongáz fertőtleníti 

annak járatait, megszünteti a kellemetlen 

szagokat. Nagyon erős kellemetlen szagok esetén 

a munkaterületen, érdemes az ózongázt a 

szellőztetőrendszerre csatlakoztatni, hogy 

teljesen átjárhassa a teret. 

Vágóhíd 2-3 5-7 

Zsírsavgyár 10 25 

Gumigyár 3-10 7-25 

Szeméttelep 10 25 

Szennyvíztelep 1-2 2.5-5 

 

Kiemelt figyelmet igénylő dolgok ózon használatakor: 

1. 
A Kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság 1979-ben kiadott Ipari Higiéniai Szabványa szerint az ózon biztonságos mennyiségének 

szabványértéke 0,15 ppm. 

2. 
Az Amerikai Egyesült Államok szabványrendszere szerint a munkások 8 órán át dolgozhatnak olyan környezetben, ahol legfeljebb 0,1 ppm 

ózonkoncentrációnak vannak kitéve. Ezt a mennyiséget a természetben, átlagos erdős környezetben is mérhetjük. 

3. 
A Nemzetközi Ózonszövetség állásfoglalása szerint olyan légtérben, ahol ózonnal dolgoznak, akár 10 órán keresztüli folyamatos 

munkavégzés is megengedett, ha az ózon koncentrációja nem haladja meg a 0,1 ppm-et. 

4. 

Az emberekben általában 0,5-1 ppm közti ózonkoncentráció okoz bármiféle reakciót. Ennek a szabványok szerint másfél órán át teljesen 

biztonságosan ki lehet tenni az emberi szervezetet. Ennél hosszabb időtartam után már szájszárazságot és egyéb kisebb kellemetlenségeket 

érzékelhetünk. 

5. 1-4 ppm koncentrációjú ózon enyhe köhögést tud okozni, ennek legfeljebb 1 órán keresztül szabad kitenni az emberi szervezetet. 

6. 4-10 ppm koncentrációjú ózon erős köhögést okozhat, ennek legfeljebb 20 percen keresztül szabad kitenni az emberi szervezetet. 

7. 
Az ózon felezési ideje 20-50 perc, a lebomlás végén a kimeneti anyag pedig oxigén lesz, ezáltal semmilyen mellékhatás vagy másodlagos 

szennyeződés nem keletkezik. 

8. 
A hosszú távú gyakorlat megnyugtatóan igazolta, hogy az ózon fertőtlenítésre és ködoszlatásra való használata során semmilyen káros 

mellékhatás nem merült fel, semmilyen kár nem keletkezett a felszerelésben és egyéb anyagokban. 
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Ózon alkalmazása: 
Index Vegyes forrású víz Tisztított víz Természetes víz Csapvíz Úszómedence 

Ózonkoncentráció vízben 0.1-0.3mg/L 0.2-0.4mg/L 0.4-0.6mg/L 0.4mg/L 0.2mg/L 

Ózon hozzáadása 1-2g/T 2-3g/T 3-5g/T 3-5g/T 1-2g/T 

 

Hivatkozások: 

1.   National Health Commission of the People’s Republic of China. Safety and sanitation standard for ozone 

generator. Retrieved from http://www.nhc.gov.cn/wjw/pgw/201212/34246.shtml 

2.   National Health Commission of the People’s Republic of China. Hygienic standard for ozone in indoor air. 

Retrieved from http://www.nhc.gov.cn/wjw/pgw/201212/34246.shtml 

3.   Technical Standard For Disinfection, 1991.12 

4.   Evaluating method and standard for the efficacy of disinfection and sterilization, GB15981-1995 

5.   Practical Disinfection, Guangbo Xue, 1986 

6.   Disinfection and sterilization, Jiang Shi, 1989 

7.   Study of Ozone and Its Application, Xiyao Bai,  

8.   HACCP China. HACCP Practical Guide 
 

 
HIBAELHÁRÍTÁS 

 
Amennyiben az alábbi lépések sem oldják meg a problémát, forduljon kereskedőjéhez. 
 
A gép nem kap áramot: 
Ellenőrizze, hogy a csatlakozó megfelelően be van dugva a hálózati dugaljba és az 
ózongenerátor dugaljába is, valamint a kábel jól működik-e. 
 
Nem történik ózonkibocsátás: 
A : Ellenőrizze, hogy működik-e a ventilátor, valamint a levegő be- és kiáramlás szabadon 
van-e! 
B : Ellenőrizze, hogy kiáramlik-e levegő a gépből! 
 
 
Nem tartalmaz ózont a kibocsátott levegő: 
A : Ellenőrizze, hogy az időzítő be van-e kapcsolva! Ha nem termelődik ózon, ellenőrizze, 
hogy sérült-e az ózongenerátor belső modulja! 
 
B: Ellenőrizze, hogy a dugalj feletti biztosíték megfelelően működik-e (ez a fő kapcsoló és a 
dugalj között van, az óramutató irányával ellentétesen csavarva vehető ki), típustól függően! 
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Jótállás – számlával érvényesíthető! 
 

 
Figyelmeztetés: 
 

•   Kötelező   (jogszabály   által   előírt,   fogyasztókra   vonatkozó)   jótállás   feltételei:  
A  kötelező   (jogszabály  által  előírt)   jótállás   feltételei  a   jótállási   időt  sávosan,  a   tartós  
fogyasztási  cikk  bruttó  eladási  árához  igazodva  határozza  meg.  (Termékoldalainkon  a  
bruttó   eladási   árat   tüntettük   fel.)  
Az   eladási   ársávok   és   a   kötelező   jótállási   idő   az   alábbiak   szerint   alakul:  
A   250.000   forint   eladási   ár   felett   3   év   kötelező   jótállást   határoz   meg   a   jogszabály  
(250.001   Ft-tól   felfelé).  
A  100.000  forintot  meghaladó,  de  maximum  250.000  forint  eladási  ár  esetén  2  év  a  
kötelező   jótállás   (100.001   Ft   –   250.000   Ft-ig).  
A  10.000  forintot  elérő,  de  100.000  forintot  meg  nem  haladó  eladási  ár  esetén  1  év  a  
kötelező  jótállás  (10.000  Ft  –  100.000  Ft-ig).    

•   A  jogszabály  által  előírt  kötelező  jótállást  vállal  vállalkozásnak  minősülő  Felhasználók  
esetén  is.  

•   A  jogszabály  által  előírt  kötelező  jótállási  időn  felül  cégünk  önkéntes  jótállást  is  
vállal,   melynek   időtartama   2   év.   Ennek   feltétele,   hogy   évente   karbantartásra  
visszaküldjék  a  készüléket,  amit  szakszerűen  átvizsgálunk,  az  ózon  gázt  termelő  
egységet   frissítjük,   így   a   következő   évben   is   biztos   ózonkoncentrációt   fog  
termelni.  karbantartási  összeg  szállítással  (oda-vissza)  együtt  bruttó  18.000  Ft,  
(2023.12.31-ig  érvényes  ár).    

Jótállási jegy 

Vásárló  neve,  
címe:  
  
  

 

Vásárlás  ideje:    Számla  száma:    

Termék  néve:   HORDOZHATÓ 
ÓZONGENERÁTOR Modell  neve:     

Gyártás  
dátuma:  

 Típus:    

    Darabszám:    

  
  
Hiba  leírása:  

 
 
 

Érvényesség  
kezdete:  

Számlázás szerint Értékesítő  
aláírása:  

 
 
 

CSÁK JÁNOS EV. 
ÓzonSpecialista 

Aláírás és bélyegző nélkül is érvényes! 
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•    A számlával érvényesíthető a jótállás! 

•   Egy  üzemeltetéssel  a  quartz  csőrendszert  maximum  3-4  óráig,-  a  kerámia  csempét  2  
óráig  használja,  ezt  követően  minimum  1  órát  pihentesse  a  készüléket!  Poros  területen  
használva  a  csempék  élettartalma  lecsökkenhet,  mivel  a  por  rá  ég  a  csempére!  

 
•   A   kezelést   követően   a   készszüléket   vegyük   ki   a   légtérből,   mert   az   ózongáz  

visszatelepedik  a  gáztermelő  egységre,  így  rontja  a  működését!  
•   Az   eszköz   díjmentesen   kerül   javításra   a   garancia   időtartama   alatt,   ha  

rendeltetésszerűen  használták  azt!  
•   A   garancia   nem   terjed   ki   a  mechanikus   időkapcsolóra   (mivel   nem   rendeltetésszerű  

használatból  eredően  elromolhat),  valamint  a  forgó  –  kopó  alkatrészekre  csak  1  év.  A  
kapcsolók  minden  esetben  letesztelve  (működőképesen)  kerülnek  kiszállításra.    

•   Amennyiben   hiba   kelentkezik   az   ózongépében,   értesítsen   minket!   A   gépet  
semmiképp  ne  szerelje  szét  a  garancia  ideje  alatt,  mert  érvényét  veszti!  
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