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GENERATOR OZONU
OSA OZ(10-40)E/UVE/EP/UVEP

OSA OZ(10-40)M/UVM



Szanowny kliencie!

Dziękujemy  za  zakup.  Prosimy  o dokładne  przeczytanie  instrukcji
obsługi. Przestrzeganie informacji i wskazówek w niniejszej instrukcji
pozwoli  na  sprawne  i  właściwe  funkcjonowanie  urządzenia  oraz
uniknięcie uszkodzeń sprzętu.

Ozon  jest  jednym  z  najskuteczniejszych  znanych  środków
dezynfekcyjnych.  Działanie  bakteriobójcze  ozonu  jest  wielokrotnie
skuteczniejsze  i  szybsze  niż  chloru.  Ozon  jest  gazem drażniącym
powodującym uszkodzenie  błon  biologicznych  i  uniemożliwiającym
oddychanie wewnątrz komórkowe. Objawami podrażnienia ozonem
jest  kaszel,  drapanie  w  gardle,  senność  i  bóle  głowy.  Wewnątrz
pomieszczenia  w  którym  wykonywane  jest  ozonowanie  powstaje
trująca  i  zabójcza  atmosfera  dlatego  powinno  ono  być
przeprowadzone  przez  fachowców.  Ozonowanie  niszczy  alergeny.
Może  być  stosowany  do  ozonowania  lodówek,  zamrażarek,
samochodów oraz pomieszczeń. Można również ozonować produkty
spożywcze dzięki czemu usuwa się z ich powierzchni bakterie oraz
grzyby.  Ozonuje  się  również  buty,  odzież  sportową,  sprzęt
gimnastyczny, sauny, siłownie, pomieszczenia dla zwierząt.

► Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 
użytkowania:

 Urządzenie należy użytkować zgodnie z wymogami opisanymi
w instrukcji 

 Używać tylko wewnątrz pomieszczeń. Ozonator nie jest 
odporny na zalanie wodą i gwałtowne zmiany temperatury 
oraz wilgotności powyżej 80%. Zalanie nie jest objęte 
gwarancją.

 Należy wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazdka za każdym razem
gdy ozonator jest nie używamy lub chcemy go oczyścić.

 NIE WOLNO otwierać i podejmować się samodzielnych 
napraw urządzenia. Generator ozonu wykorzystuje bardzo 
wysokie napięcie, które może spowodować uszkodzenie ciała.
Nie dotykać urządzenia otwartego i uruchomionego 
urządzenia.
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 Nie blokować swobodnego przepływu powietrza poprzez 
zatykanie lub dostawianie do przedmiotów lub ścian, kratek 
wlotowych i wylotowych umieszczonych na obudowie 
urządzenia.

 Nie stosować w pomieszczeniach z łatwopalnymi materiałami,
otwartym ogniem lub w pobliżu łatwopalnych aerozoli.

 Zabrania się używać ozonatora przez ludzi z zaburzeniami 
węchu.

 Niewolno używać pracującego ozonatora na dywanach, 
wykładzinach itp. 

 Chronić przed dostępem dzieci.
 W czasie procesu oczyszczania pomieszczenie musi być 

zamknięte, oraz nie mogą w nim przebywać ani ludzie, 
zwierzęta i rośliny. Pomieszczenie, po zakończonym procesie 
oczyszczania można otworzyć po 30 minutach i przewietrzyć.

 NIE WOLNO wdychać ozonu bezpośrednio z urządzenia!
 Ozon O3 jest gazem nietrwałym. Okres połowicznego rozpadu

nie przekracza 40 min w czystym powietrzu i temperaturze 
20ºC a w zamkniętym wynosi około 30 min. Po około 2 
godzinach ozon (O3) zmienia się w tlen O2.

 Nie należy sprawdzać poprawności działania urządzenia 
poprzez bezpośrednie wąchanie wylotu generatora.

 Krótkotrwałe wdychanie ozonu w wysokich stężeniach jak i 
długotrwałe wdychanie ozonu w niższych stężeniach może 
spowodować poważne negatywne skutki fizjologiczne. NIE 
WOLNO wdychać ozonu bezpośrednio z urządzenia.

 Nie korzystać z urządzenia w bardzo wilgotnym środowisku 
(wilgotność względna > 80%)  Przy wilgotności powyżej 80%
ozonator wyłącza się automatycznie. W takim przypadku 
reklamacje nie będą uwzględniane.

 NIE WOLNO dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi 
rękoma.

 Należy unikać częstego używania urządzenia w magazynach 
metali i syntetycznych materiałów 
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WAŻNE OSTRZEŻENIE!

PODKARPACKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DŹWIGOWE reedo nie
ponosi  odpowiedzialności  za  jakiekolwiek  szkody  lub
uszkodzenia  ciała  wynikłe  z  nieprawidłowego użytkowania,
niezgodnego  z  niniejszą  instrukcją.  Użytkownik  jest
odpowiedzialny za prawidłowe umiejscowienie, podłączenie,
obsługiwanie  oraz  przechowywanie  urządzenia,  zgodnie  z
instrukcją.

► Zawartość opakowania:

1. Generator ozonu
2. Kabel zasilający
3. Instrukcja obsługi
4. Zawieszka na drzwi
5. Króciec zewnętrzny do montażu rury Փ130mm (wypozażenie 

opcjonalne)
6. Żarówka UV (wyposażenie opcjonalne)
7. Filtr powietrza (wyposażenie opcjonalne)

► Procedura ozonowania pomieszczeń
 

1. Przygotowanie pomieszczenia
 Usunąć przyczynę problemu
 Wynieść wszystkie rośliny oraz zwierzęta
 Uszczelnić pomieszczenie (kratki wentylacyjne / drzwi)
 Wynieść dzieła sztuki
 Wartościowe rzeczy można owinąć folią w strecz (np. 

telewizor)

2. Rozstawienie oraz włączenie generatora
 Nie stawiamy generatora na podłodze tylko na 

podwyższeniu (krzesło lub stół), ozon jest 2x cięższy od 
powietrza.

 W celu lepszego rozprowadzenia ozonu możemy 
zastosować dodatkowe wentylatory
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 Opuszczenie oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed 
dostępem osób trzecich

3. Monitorowanie procesu ozonowania
 Kontrolowanie szczelności pomieszczenia czy ozon nie 

wycieka z ozonowanego pomieszczenia (np. na klatkę 
schodową)

 Monitorowanie stężenia ozonu
 Ewentualne wydłużenie lub skrócenie czasu ozonowania

4. Zakończenie procesu
 Po zakończeniu pracy ozonatora poczekać 60 min aby 

wykorzystać wyprodukowany ozon
 Wywietrzyć pomieszczenie ok. 60min aż do uzyskania 

bezpiecznego stężenia (0.1 ppm)

Dodatkowe wskazówki

 Pojawiająca się mgła jest naturalnym zjawiskiem 
spowodowanym reakcją ozonu z lotnymi związkami 
organicznymi (VOCs)

 Duże pomieszczenie możemy podzielić na mniejsze za 
pomocą foli.

 W przypadku wielu mniejszych pomieszczeń, możemy 
ozonować pomieszczenie po pomieszczeniu

► Ozonowanie samochodów

Ozonowanie samochodu wykonuje się w celu pozbycia się przykrego 
zapachu lub dezynfekcji układu klimatyzacji.

1. Przygotowanie pojazdu
 Usunąć przyczynę problemu (np. wyprać tapicerkę)
 Opróżnić popielniczki
 Wyciągnąć gumowe chodniki
 Usunąć wszystkie inne zbędne przedmioty

2. Ozonowanie samochodu
 Generator postawić na siedzeniu lub dostarczyć ozon rurą 

przez okno
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 Ustawić siłę nadmuchu na połowę, temperaturę na min., 
włączyć obieg wewnętrzny, wyłączyć agregat od 
klimatyzacji

 Nie ustawiać nadmuchu na szybę (automatycznie jest 
wyłączany obieg wewnętrzny)

 Czas zabiegu ok. 30 minut
 Monitorować stężenie. Niskie stężenie oznacza brak 

działania obiegu wewnętrznego.
 Nie ozonować na słońcu w upalny dzień.

► Odgrzybianie pomieszczeń

 Usunąć przyczynę powstania problemu.
 Ozon działa powierzchniowo i nie usunie grzyba ze ścian.
 Zarażone miejsca trzeba nasączyć płynem grzybobójczym.
 Następnie przeprowadzić ozonowanie, aby zlikwidować 

zarodniki z powietrza oraz usunąć zapach.

► Jak długo ozonować ?

 Dobór właściwego stężenia ozonu (a więc także ozonatora o
odpowiednich  parametrach)  jest  zadaniem  dla  fachowca,
który sam ustala wydajność ozonatora i czas zabiegu (a tym
samym  stężenie  ozonu  w  pomieszczeniu)  na  podstawie
wiedzy, praktyki i własnych obserwacji. Czas pracy ozonatora
m.in. zależy od rodzaju i ilości usuwanego zanieczyszczenia
(różne zapachy, mikroorganizmy i inne patogeny mają różną
odporność na ozon), pojemności ozonowanego pomieszczenia
a  także  od  temperatury  i  wilgotności  powietrza.  Często
potrzebne  jest  natlenienie  lub  zmniejszenie  wilgotności
powietrza w atmosferze pomieszczenia przed ozonowaniem.

 Ogólne  wytyczne  mówią  iż  w  celu  dezynfekcji  należy
utrzymywać pewne minimalne stężenie ozonu w określonym
czasie:
◦ 2ppm przez 3h
◦ 3ppm przez 2h
◦ 5ppm przez 1.5h

 W  celu  usunięcia  zapachów  każdy  przypadek  należy
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rozpatrywać osobno, w zależności od rodzaju i intensywności
zapachu ozonowanie  może trwać  od  1h  do  12h.  Łatwe od
usunięcia zapachy to: dym papierosowy, przypalona potrawa,
zapachy  które  wniknęły  w  ściany  drogą  powietrzną.
Trudniejsze zapachy do usunięcia: mocz, rozlane substancje,
zapachy które wniknęły w podłogę w formie płynnej.

 W przypadku powierzchni powyżej 25m² zalecane jest użycie
dodatkowego  wentylatora  w  celu  równomiernego
rozprowadzenia ozonu w całym pomieszczeniu. 

 Dodatkowo warto mieć na uwadze że najlepszą skuteczność
ozonowania uzyskuje się przy wysokiej wilgotności względnej
(>80%), natomiast  sam generator ozonu osiąga najwyższą
sprawność przy jak najniższej wilgotności względnej (<40%)

 Powyższe  wskazówki  są  orientacyjne  i  nie  są  wiążącą
instrukcją wykonywania zabiegów ozonowania.

Wielkość
pomieszczenia o wysokości

2.5m
Samochód do 25m² 25-50m² 50-100m²

Sugerowany czas
ozonowania w 
celu dezynfekcji 
powierzchni*

OZ10 30min 1h 2h 3h

OZ20 30min 50min 1.5h 2.5h

OZ30 30min 40min 1h 2h

OZ40 30min 30min 45min 1.5h

* czasy mogą być skrócone jeśli celem ozonowania jest jedynie "odświeżenie 
pomieszczenia" czyli (inaktywacja wirusów w powietrzu)

► Wpływ ozonu na wyposażenie pomieszczenia

 Ozon jest utleniaczem i przyspiesza starzenie przedmiotów, 
szczególnie podatna na destrukcyjne działanie ozonu jest 
guma, nylon, FRP (fiber reinforced plalstics), cynk.

 Do wyrządzenia szkód potrzebne jest bardzo wysokie 
stężenie oraz długi czas ekspozycji

 Przy typowym ozonowaniu, ozon nie ma wpływu na 
wyposażenie pomieszczenia.
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► Obsługa urządzenia - sterowanie elektroniczne

1. Podłącz kabel zasilający do gniazda zasilania 230V oraz do 
ozonatora. Włącz czerwony przycisk aby uruchomić 
urządzenie.

2. Umieść ozonator co najmniej 1.5m nad ziemią oraz co 
najmniej 1m od odbiorników TV, radia lub innych urządzeń 
elektronicznych. Upewnij się że jest dużo miejsca wokół 
ozonatora.

3. Ustaw wybrany czas przyciskiem "+" lub "-" oraz zatwierdź 
przyciskiem "start". Na czas ozonowania wyjdź z 
pomieszczenia. Proces ozonowania zakończy się sygnałem 
dźwiękowym.

4. Po zakończeniu ozonowania odczekaj 60min przed wejściem 
do pomieszczenia

5. Przewietrz pomieszczenie przez min. 60min

(* wygląd interfejsu może się różnić w zależności od wybranych opcji)
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► Obsługa urządzenia - sterownik mechaniczny

• Podłącz kabel zasilający do gniazda zasilania 230V oraz do 
ozonatora. Włącz czerwony przycisk aby uruchomić 
urządzenie.

• Umieść ozonator co najmniej 1.5m nad ziemią oraz co 
najmniej 1m od odbiorników TV, radia lub innych urządzeń 
elektronicznych. Upewnij się że jest dużo miejsca wokół 
ozonatora.

• Ustawiając wybrany czas przy pomocy pokrętła rozpoczynasz 
ozonowanie. Na czas ozonowania wyjdź z pomieszczenia. 
Proces ozonowania zakończy się dźwiękiem dzwonka.

• Po zakończeniu ozonowania odczekaj 60min przed wejściem 
do pomieszczenia

• Przewietrz pomieszczenie przez min. 60min
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► Dane techniczne

Parametr OZ10 OZ20 OZ30 OZ40

Wydajność płytek 
produkujących ozon

10g/h
(10000mg/h)

20g/h
(20000mg/h)

30g/h
(30000mg/h)

40g/h
(40000mg/h)

Technologia O3 wyładowania koronowe

Żywotność płytek 
generujących ozon

10000h

Wydajność 
wentylatora

160-200m3/h lub 1000m3/h(**)

Moc świetlówki UV* 7W

Żywotność świetlówki 
UV*

8000h

Napięcie zasilające 230V~50Hz

Moc M/UVM/E/EP 150W 200W /
240W(**)

250W 300W

UVE/UVEP 160W 210W / 
250W (**)

260W 310W

Wymiary 
(wys x dł x szer)

230 x 321 x 244 mm 

Waga 4,7kg 5kg 5,5kg

Zakres temperatury 
pracy

5-30 ºC

Wilgotność względna < 80%

Materiał obudowy Stal czarna malowana proszkowo

(* wyposażenie opcjonalne)
(** w zależności od wybranych opcji)

13 



► Konserwacja
               

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych
należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od prądu !

                
                                                       
W przypadku sporadycznego użytkowania generatora ozonu OSA, 
należy przechowywać urządzenie w suchym miejscu i chronić je 
przed kurzem. Jeśli zdecydujesz się regularnie korzystać z 
ozonatora, przeprowadzaj regularne kontrole w celu zapewnienia 
poprawnego działania urządzenia.

Czyszczenie płytek ozonowych

W celu utrzymania jak najwyższej sprawności płytek generujących 
ozon zaleca się ich czyszczenie 1 raz w miesiącu. Na spodniej płycie 
ozonatora należy odkręcić śrubę zaznaczoną na czerwono na 
poniższym zdjęciu.
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Następnie przy pomocy pędzelka nasączonego alkoholem etylowym 
oczyścić powierzchnię płytek. Ponowne uruchomienie ozonatora 
może nastąpić po wyschnięciu płytek ozonowych.

Wymiana filtra powietrza wlotowego (wyposażenie 
opcjonalne)

W ramach opcjonalnego wyposażenia ozonator może być 
dostarczany z filtrem powietrza wlotowego. W celu wymiany filtra 
należy zdjąć obudowę urządzenia. Przy zdejmowaniu obudowy 
należy uważać by nie odłączyć przewodu łączącego górną z dolną 
częścią obudowy.  Filtr przymocowany jest do obudowy przy pomocy
ramki którą należy odkręcić a następnie wymienić filtr. 
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Karta gwarancyjna

 

Nazwa i typ produktu, model: ..................................

Nr fabryczny (seryjny): ...........................................

Data zakupu (na podstawie faktury) : .......................

Dodatkowa gwarancja
 (oprócz standardowych 12m-cy): ............................

1. Niniejszą  gwarancją  objęte  są  usterki  podzespołów  i
oprogramowania  sprzętowego  produktu  spowodowane
wadliwymi  elementami  lub  defektami  produkcyjnymi  na
obszarze  Rzeczypospolitej  Polskiej  na  okres  12  m-cy
gwarancji podstawowej oraz okres gwarancji dodatkowej o ile
została wskazana powyżej.

2. Ujawnione w okresie gwarancji usterki będą usuwane przez
serwis nieodpłatnie. Naprawa zostanie dokonana w możliwie
najkrótszym  terminie  (maksymalnie  14  dni  roboczych  od
chwili dostarczenia sprzętu do serwisu). Okres naprawy może
być  przedłużony  w  przypadku  konieczności  sprowadzenia
potrzebnych  podzespołów  z  zagranicy  oraz  w  przypadku
sprzętu  przyjętego  warunkowo  do  serwisu  ze  względu  na
niedopełnienie warunków gwarancji przez reklamującego.

3. Reklamowany  sprzęt  Klient  dostarcza  na  własny  koszt  do
siedziby firmy mieszczącej  się  w Krośnie,  ul.Potok  505.  Po
naprawie  gwarancyjnej  sprzęt  można  odebrać  w  siedzibie
firmy lub na żądanie klienta, gwarant może przesłać sprzęt
pod wskazany adres. Koszty związane z ekspedycją sprzętu
ponosi klient.

4. W przypadku wystąpienia wady Klient dostarcza produkt w
oryginalnym  opakowaniu  fabrycznym  wraz  z  poprawnie
wypełnioną i odpowiednio ostemplowaną kartą gwarancyjną i
ważnym paragonem/fakturą zakupu.

5. Przez  „naprawę”  rozumie  się  wykonanie  czynności  o
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charakterze specjalistycznym właściwym dla usunięcia wady
objętej gwarancją, niezależnie od ilości wymienionych części
przy  jednej  naprawie.  Pojęcie  naprawy  nie  obejmuje
czynności związanych z instalacją i konserwacją sprzętu lub
poprawą połączeń mechaniczno-elektrycznych.

6. Wybór  sposobu usunięcia  wady należy  do Gwaranta,  który
może  tego  dokonać  poprzez  naprawę  lub  wymianę
uszkodzonej części lub wymienić cały produkt. Niezależnie od
sposobu usunięcia wady gwarancja trwa dalej, przedłużona o
czas usuwania wady.

7. Gwarant  zapewnia  dostarczenie  wraz  ze  sprzętem
szczegółowych  instrukcji  instalacji,  montażu  i  konfiguracji
oraz  udzielenie  bezpłatnych  konsultacji  telefonicznych  lub
bezpośrednio w siedzibie firmy w momencie odbioru sprzętu
przez kupującego.

8. Gwarancja nie obejmuje:
 mechanicznych,  chemicznych  i  termicznych  uszkodzeń

sprzętu i  wywołanych nimi wad (np.  pęknięte obudowy,
zalanie cieczą);

 wad  wynikłych  z  niezachowania  wymagań  instrukcji
montażu, konfiguracji i instrukcji eksploatacji;

 uszkodzeń spowodowanych awariami sieci energetycznej i
wyładowaniami  atmosferycznymi  czyli  uszkodzeń  od
przepięć występujących na liniach zasilających;

 roszczeń  dotyczących  parametrów  technicznych
wykraczających  poza  dane  techniczne  wskazane  przez
producenta;

 uszkodzeń  spowodowanych  wypadkami  losowymi
niezależnymi  od  warunków  eksploatacji  (wandalizm,
pożar, powódź, itp.);

 materiałów  eksploatacyjnych  m  in.  takich  jak:
bezpieczniki, żarówki, żarniki, ogniwa zasilające, płytki lub
tuby generatora ozonu.

 wad  wynikłych  na  skutek  samowolnych,  dokonywanych
przez  użytkownika  lub  inne  nieupoważnione  osoby
napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.

9. W  przypadku  nieuzasadnionego  zgłoszenia  reklamacji
PODKARPACKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DŹWIGOWE reedo ma
prawo  do  obciążenia  reklamującego  kosztami  testowania,
ekspedycji  i  przechowywania  dostarczonego  sprzętu  wg
cennika usług serwisowych.
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10. Warunkiem  koniecznym  przy  naprawie  lub  wymianie  jest
przedłożenie przez klienta:
 reklamowanego  produktu  z  etykietą  fabryczną  i

naklejkami zabezpieczającymi;
 poprawnie  wypełnionej  i  odpowiednio  ostemplowanej

karty gwarancyjnej przez punkt sprzedaży;
 ważnego paragonu/faktury zakupu.
 w  zgłoszeniu  reklamacyjnym  lub  zleceniu  naprawy

pogwarancyjnej,  należy  podać  dokładny  opis  wady
produktu,  opis  środowiska  pracy  w  jakim  wada  się
ujawnia a także czas pracy, po upływie którego zazwyczaj
występuje.

11. Gwarant nie odpowiada za straty i szkody powstałe w wyniku 
niemożliwości korzystania z wadliwie działającego lub 
uszkodzonego sprzętu. Nabywca traci prawo do gwarancji w 
przypadku stwierdzenia dokonania zmian konstrukcyjnych i 
napraw poza serwisem PODKARPACKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
DŹWIGOWE reedo lub gdy w produkcie w jakikolwiek sposób 
zmieniono lub uszkodzono numery seryjne lub nalepki 
gwarancyjne, wpisy w karcie gwarancyjnej i na dowodzie 
zakupu.

12. Usługi serwisowe nieobjęte gwarancją dostępne są za opłatą
wg  cennika  usług  serwisowych  PODKARPACKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO DŹWIGOWE reedo.

13. Niniejsza  gwarancja  nie  wyłącza,  nie  ogranicza  ani  nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności
towaru z umową.

14. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  gwarancja,  mają
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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► KONTAKT:

Adres:
PODKARPACKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DŹWIGOWE reedo, 
ul. Potok 505, 38-400 Krosno, 

tel. +48 728 832 091
e-mail: biuro@reedo.pl

ver.2.11
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