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Ozonatory  
 

 

 
Ozonatory to urządzenia powszechnie używane do 
oczyszczania powietrza, dezynfekowania pomieszczeń 
oraz usuwania nieprzyjemnych zapachów. Mechanizm 
działania polega na wytwarzaniu niezwykle reaktywnych 
cząsteczek ozonu poprzez wyładowania koronowe. 
Dzięki obecności wydajnego wentylatora ozon zostaje 
równomiernie rozprowadzony po całym pomieszczeniu. 
Dodatkowym elementem wspomagającym dezynfekcję 
powietrza przepływającego przez ozonator jest lampa 
UV-C zainstalowana wewnątrz urządzenia. 
 

  
Skuteczność ozonatorów została potwierdzona licznymi 
badaniami laboratoryjnymi zarówno przez polskich jak i 
zagranicznych naukowców. Wykazano, że procentowy 
udział wirusów zachowujących żywotność po 
ozonowaniu w komorze powietrznej zmniejszał się 
ekspotencjalnie w miarę wzrostu stężenia ozonu w 
powietrzu. Inaktywacja 90% cząstek wirusa 
następowała przy iloczynie stężenia i czasu kontaktu 
wynoszącym 0.34–1.98 min-mg/m³, a 99% – 
odpowiednio przy 0.80–4.19 min-mg/m³. 

KROK 1 

 
Cząsteczki tlenu pod wpływem 
wyładowań elektrycznych dzielą 

się na 2 pojedyncze atomy 

KROK 2 

 
Atomy tlenu łączą się z 

cząsteczkami tlenu tworząc 
cząsteczki ozonu 

KROK 3 

 
Ozon rozpada się i eliminuje 

wirusy, bakterie lub inne 
drobnoustroje 

KROK 4 

 
Tylko cząsteczki ozonu 

pozostają po dezynfekcji  

 
Najczęstsze zastosowania ozonatorów: 
 

 Dezynfekcja pomieszczeń w domu, biurze, 
hotelu – usuwa nieprzyjemne zapachy, 
bakterie, drobnoustroje chorobotwórcze, 
wirusy, pleśń, grzyb, alergeny, roztocze 

 Ozonowanie garderoby – pozwala na pozbycie 
się nieprzyjemnego zapachu oraz bakterii w 
ubraniach. 

 Dezynfekcja przedmiotów: opakowań 
zakupowych, ubrań wierzchnich( np. kurtki 
skórzane), maseczki, przyłbice 

 Dezynfekcja lodówki, szafy, klimatyzacji i 
klimatyzatorów domowych jak i przemysłowych 

 Dezynfekcja żywności: owoców, warzyw itp. 
 Dezynfekcja powietrza w celu eliminacji, 

bakterii, wirusów, zarodników pleśni i grzybów, 
alergenów, nieprzyjemnych aromatów(np. 
papierosowych) 

 Dezynfekcja klimatyzacji samochodowych – 
eliminacja zarodników pleśni i grzybów, 
nieprzyjemnych zapachów, dezynfekcja 
wnętrza 

 Dezynfekcja chłodni 
 Produkcja – przetwórstwo 
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Ozonatory  
 

 

 
Generowanie ozonu przy pomocy wyładowań 
koronowych 
 
Ozon generowany jest przy pomocy płytek 
ceramicznych lub rur kwarcowych. Każdy z tych 
elementów pokryty jest specjalną metalową siatką przez 
którą przepływa prąd o napięciu kilku tysięcy volt, 
wskutek czego na powierzchni elementów następują 
wyładowania koronowe powodujące rozbijanie molekuł 
powietrza na pojedyncze atomy tworzące cząsteczki 
ozonu. 
 

  
Wspomaganie dezynfekcji lampą UV 
 
Równocześnie z procesem ozonowania powietrze jest 
naświetlane przez promienie UV generowane przez 
wbudowaną świetlówkę. Promieniowanie UV zabija 
wirusy i bakterie i jego działanie dezynfekujące 
skutecznie wspomaga proces ozonowania.  
 
 
 
 
 

 

 
Jonizator 
 
Oczyszczanie powietrza może być dodatkowo 
wspomagane przez wbudowany jonizator produkujący 
jony ujemne, które stykają się z jonami dodatnimi 
gromadzącymi kurz, pył, alergeny i wszelkie 
mikroorganizmy, które znajdują się w powietrzu. 
 
 
 
Filtr powietrza 
 
Na wlot powietrza do ozonatora może być również 
zainstalowany filtr, który dodatkowo oczyszcza 
powietrze znajdujące się w pomieszczeniu. 
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Ozonatory  
 

 

 
Zdalne sterowanie 
 
Ozonator może być wyposażony w moduł bluetooth 
umożliwiający sterowanie urządzeniem przy pomocy 
telefonu komórkowego. Dzięki aplikacji na telefonie 
można ustawiać wszystkie parametry, uruchamiać i 
zatrzymywać urządzenie, obserwować parametry 
temperatury, wilgotności, czasu ozonowania oraz 
aktualny status urządzenia. 
 
Licznik motogodzin 
 
W zależności od rodzaju obudowy ozonator może być 
wyposażony w elektroniczny lub mechaniczny licznik 
motogodzin pozwalający na monitorowanie zużycia 
komponentów.  
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Ozonatory  
 

 

   
 

Dostosowany do montażu na statywie 
 
W trakcie ozonowania, ozonator powinien znajdować 
się co najmniej 1.5m nad ziemią, dlatego w podstawie 
ozonatora zostały wykonane otwory dedykowane do 
montażu uchwytu umożliwiającego montaż ozonatora 
na statywie. 
 
Jest to statyw o maksymalnym udźwigu do 40kg i 
wysokości do 2.2m. Profesjonalna konstrukcja oparta 
jest na sprawdzonej trójnożnej formie o średnicy rur 
nośnych 3.5 cm oraz 3.8 cm. Super równowaga, bez 
ryzyka przewrócenia, posiada antypoślizgowe gumowe 
nóżki. 

 
 
 

  
 
 
 
 
Łatwa konserwacja 
 
W celu utrzymania jak najwyższej sprawności płytek 
generujących ozon zaleca się ich czyszczenie 1 raz w 
miesiącu. W tym celu został stworzony specjalny otwór 
umożliwiający łatwy i wygodny dostęp do płytek 
generujących ozon. 
 

 
 
 
 
Króćce do ozonowania stref 
 
Urządzenie jest przystosowane do przykręcenia 
króćców na otworach wylotowych. Do króćców można 
zamontować elastyczne rury którymi dozujemy ozon w 
wybrane miejsca. 
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Generator ozonu ze sterownikiem elektronicznym 

OSA E  
 
Modele 10/20/30/40/60/80-E/P/UV 

 

Ozonatory serii E to urządzenia z cyfrowym 
wyświetlaczem i sterowaniem mikroprocesorowym 
zapewniającym wygodę obsługi i elastyczność w 
ustawianiu czasu pracy urządzenia. 
 
Tryby pracy 

 Ozonuj raz (do 99h) 
 Ozonuj w cyklu (do 9 cykli, każdy max 99 min, przerwa 

max. 99 min) 
 Ozonuj bez przerwy 

 
Wyposażenie standardowe 

 Płytki ceramiczne (10g/h..40g/h, żywotność do 10000h) 
 Wentylatory o mocy (160 – 1000 m³h) 
 Sterownik elektroniczny z wyświetlaczem 
 Otwory inspekcyjne 

 
Wyposażenie opcjonalne 

 Lampa UV (7W, żywotność do 8000h) 
 Króciec do rury wylotowej 
 Czujnik temperatury 
 Czujnik wilgotności 
 Moduł sterowania bluetooth przez aplikację na telefon lub 

tablet z systemem Android 
 Tablet do sterowania 
 Filtr wlotu powietrza 
 Statyw 
 Jonizator 
 Licznik motogodzin (mechaniczny lub elektroniczny) 

 
 
 

 
 
 
 

Parametr OZ10E OZ20E OZ30E OZ40E OZ60E OZ80E 

Wydajność płytek 
produkujących ozon 

10g/h 
(10000mg/h) 

20g/h 
(20000mg/h) 

30g/h 
(30000mg/h) 

40g/h 
(40000mg/h) 

60g/h 
(60000mg/h) 

80g/h 
(80000mg/h) 

Wydajność wentylatora 160, 200, 400 lub 1000m3/h(**) 680m3/h 

Moc  
E / EP 150W 200W / 240W(**) 250W 300W 540W 660W 

UVE / UVEP 160W 210W / 250W (**) 260W 310W 550W 670W 

Wymiary (wys x dł x szer) 230 x 321 x 244 mm  230x321x480 mm 

Materiał obudowy Stal czarna malowana proszkowo lub nierdzewna(**) 
Napięcie zasilające 230V~50Hz 

Temperatura i wilgotność pracy 5-30°C   wilgotność względna <80% 

Waga 5kg 5,5kg 10kg 

(** w zależności od wybranych opcji) 
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Generator ozonu ze sterownikiem mechanicznym 

OSA M  
 

Modele 10/20/30/40/60/80-M/UV 
 

Ozonatory serii M to urządzenia ze sterownikiem 
mechanicznym zapewniającym prostotę obsługi. 
 
Tryby pracy 

 Ozonuj raz (do 120min) 
 
Wyposażenie standardowe 

 Płytki ceramiczne (10g/h..40g/h, żywotność do 10000h) 
 Wentylatory o mocy (160 – 1000 m³h) 
 Sterownik mechaniczny 
 Otwory inspekcyjne 

 
Wyposażenie opcjonalne 

 Lampa UV 
 Króciec do rury wylotowej 
 Filtr wlotu powietrza 
 Statyw 
 Jonizator 
 Licznik motogodzin (dla dużej obudowy) 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Parametr OZ10M OZ20M OZ30M OZ40M OZ60M OZ80M 

Wydajność płytek 
produkujących ozon 

10g/h 
(10000mg/h) 

20g/h 
(20000mg/h) 

30g/h 
(30000mg/h) 

40g/h 
(40000mg/h) 

60g/h 
(60000mg/h) 

80g/h 
(80000mg/h) 

Wydajność wentylatora 160, 200, 400 lub 1000m3/h(**) 680m3h 

Moc  M / UVM 150W 200W / 240W(**) 250W 300W 540W 660W 

Wymiary (wys x dł x szer) 230 x 321 x 244 mm  230x321x480 mm  
Materiał obudowy Stal czarna malowana proszkowo lub nierdzewna(**) 
Napięcie zasilające 230V~50Hz 

Temperatura i wilgotność pracy 5-30°C   wilgotność względna <80% 

Waga 5kg 5,5kg 10kg 
(** w zależności od wybranych opcji) 
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Kwarcowy generator ozonu 

OSA Q  
 
Modele 10/20/30/40-Q/E/M/P 

 

Ozonatory serii Q to urządzenia wyposażone w 
kwarcowe rury ozonowe, dostępne są ze 
sterowaniem elektronicznym i mechanicznym. Ze 
względów konstrukcyjnych obudowy nie posiadają 
otworów inspekcyjnych. 
 
Sterowanie elektroniczne 

 Ozonuj raz (do 99h) 
 Ozonuj w cyklu (do 9 cykli, każdy max 99 min, przerwa max. 

99 min) 
 Ozonuj bez przerwy 

 
Sterowanie mechaniczne 

 Ozonuj raz (do 120min) 
 
Wyposażenie standardowe 

 Kwarcowe rury ozonowe (10g/h..40g/h, żywotność do 
20000h) 

 Wentylatory o mocy (160 – 1000 m³h) 
 Sterownik mechaniczny 

 
Wyposażenie opcjonalne 

 Króciec do rury wylotowej 
 Czujnik temperatury 
 Czujnik wilgotności 
 Moduł sterowania bluetooth przez aplikację na telefon lub 

tablet z systemem Android 
 Tablet do sterowania 
 Filtr wlotu powietrza 
 Statyw 

 

 
 
 
 

 

Parametr OZ10Q OZ20Q OZ30Q OZ40Q 

Wydajność płytek 
produkujących ozon 

10g/h 
(10000mg/h) 

20g/h 
(20000mg/h) 

30g/h 
(30000mg/h) 

40g/h 
(40000mg/h) 

Wydajność wentylatora 160, 200m3h(**) 680m3h 

Moc  
M / UVM  130W 210W 290W 360W 

E / EP / UVE / UVEP 150W 240W 320W 390W 

Wymiary (wys x dł x szer) 230 x 321 x 244 mm  230x321x480 mm  

Materiał obudowy Stal czarna malowana proszkowo lub nierdzewna(**) 

Napięcie zasilające 230V~50Hz 

Temperatura i wilgotność pracy 5-30°C   wilgotność względna <80% 

Waga 5kg 10kg 

(** w zależności od wybranych opcji) 
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Tabela zamówieniowa 

OSA M / E / Q  
 

 

 

Ozonatory serii M / E / Q 

Moc generatora 
ozonu [g/h] Sterowanie UV Bluetooth 

MODEL 

Płytki 
ceramiczne 

Rury kwarcowe 

10 
elektroniczne 

nie 
nie OZ10E OZ10QE 
tak OZ10EP OZ10QEP 

tak 
nie OZ10UVE OZ10QUVE 
tak OZ10UVEP OZ10QUVEP 

mechaniczne 
nie nie OZ10M OZ10QM 
tak nie OZ10UVM OZ10QUVM 

20 
elektroniczne 

nie 
nie OZ20E OZ20QE 
tak OZ20EP OZ20QEP 

tak 
nie OZ20UVE OZ20QUVE 
tak OZ20UVEP OZ20QUVEP 

mechaniczne 
nie nie OZ20M OZ20QM 
tak nie OZ20UVM OZ20QUVM 

30 
elektroniczne 

nie 
nie OZ10E OZ10QE 
tak OZ10EP OZ10QEP 

tak 
nie OZ10UVE OZ10QUVE 
tak OZ10UVEP OZ10QUVEP 

mechaniczne 
nie nie OZ10M OZ10QM 
tak nie OZ10UVM OZ10QUVM 

40 
elektroniczne 

nie 
nie OZ20E OZ20QE 
tak OZ20EP OZ20QEP 

tak 
nie OZ20UVE OZ20QUVE 
tak OZ20UVEP OZ20QUVEP 

mechaniczne 
nie nie OZ20M OZ20QM 
tak nie OZ20UVM OZ20QUVM 
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Wyposażenie opcjonalne 

OSA M / E / Q  
 

 

 

Wyposażenie opcjonalne 
 Lampa UV 
 Jonizator 
 Króciec do rury wylotowej 
 Czujnik temperatury 
 Czujnik wilgotności 
 Moduł sterowania bluetooth przez aplikację na telefon 

lub tablet z systemem Android 
 Tablet do sterowania 
 Filtr wlotu powietrza 
 Statyw 
 Zapasowe płytki generatora ozonu 
 Zapasowe rury ozonowe 
 Zapasowy filtr 
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Podróżny generator ozonu 

OSA Traveller  
 

 

Ozonatory serii Traveller powstały z myślą o 
osobach podróżujących. Rozmiary urządzenia 
zostały zminimalizowane do niezbędnego minimum 
pozwalającego zmieścić ozonator do dowolnego 
bagażu podróżnego. 
 
Tryby pracy 

 Ozonuj raz (do 120min) 
 
Wyposażenie standardowe 

 Płytki ceramiczne (20g/h, żywotność do 10000h) 
 Wentylatory o mocy (200 m³h) 
 Sterownik mechaniczny 
 Otwory inspekcyjne 

 
Parametry techniczne 

 Zasilanie 230V~50Hz 
 Moc 120W 
 Waga 2,3kg 
 Wymiary 200x130x130mm 
 Materiał obudowy – stal czarna malowana proszkowo 
 Temperatura 5-30°C    
 Wilgotność względna <80% 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


