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Link do produktu: https://transferfactor.pl/ozonator-dicho-tiens-p-176.html

Ozonator DiCHO TIENS
Cena

1 799,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

10 dni

Numer katalogowy

Fruit and Vegetable Cleaner – Ozonator
TIENS

Kod producenta

Fruit and Vegetable Cleaner – Ozonator
TIENS

Opis produktu
Ozonator DiCHO druga generacja
Ozonator (inaczej. Generator Ozonu) TIENS jest wynikiem połączenia wiedzy z dziedziny mikrobiologii, elektroniki oraz
inżynierii przemysłowej, wykorzystuje wyjątkowe właściwości ozonu (O3) dla potrzeb życia codziennego. Posiada ono funkcję
sterylizacji i odkażania, zapewnia antyseptyczność i świeżość, unieszkodliwia pestycydy, a w ten sposób rozwiązuje
powszechnie występujące problemy związane ze złą jakością powietrza, a także obecnością bakterii w domach oraz
pomieszczeniach biurowych. Ozonator TIENS jest więc niezwykle ważnym narzędziem służącym poprawie jakości naszego
życia oraz warunków pracy.
DZIAŁANIE

Usuwa pestycydy
Rozkłada hormony zawarte w mięsie i owocach morza
Zabija bakterie
Wydłuża czas świeżości
Oczyszcza wodę
Odkaża i odświeża mięso
Sterylizuje i myje naczynia kuchenne, butelki, ręczniki i ubrania, etc.
Eliminuje nieprzyjemny zapach w lodówce i utrzymuje jedzenie w świeżości, sterylizuje skórę, oczyszcza powietrze, usuwa
formaldehyd, dym i nieprzyjemny zapach wewnątrz pomieszczeń, niszczy bakterie, zwiększanie ilości tlenu w akwarium
WŁAŚCIWOŚCI:
Zaawansowane technologicznie części
Stabilna pompa powietrzna o dużej mocy
Wbudowany wysokiej jakości antyuszkodzeniowy chip
Dużej mocy, bezpieczny transformator
Duża moc indukcji
Nowoczesny koncept otwartego przewodu ozonowego
Zatwierdzony do użytku trzema unikalnymi certyfikatami:
Certyfikat bezpieczeństwa (CE)
3 patenty: Projekt zewnętrzny, projekt strukturalny i okrągła bezpieczna budowa
Testowany i certyfikowany przez właściwe urzędy.

UWAGA:
Ozonator TIENS zawsze musi być ustawiony powyżej lustra wody (naczynia w którym znajdują się np. owoce i warzywa).
W przeciwnym wypadku będzie zasysał wodę i może ulec uszkodzeniu.
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Ozon, czasami nazywany aktywowanym tlenem, O3, zawiera trzy atomy tlenu a nie dwa, jak
tlen, którym oddychamy na co dzie?.
Ozon jest drugim, co do si?y sterylizatorem znanym cz?owiekowi. Jest w stanie niszczy?
bakterie, wirusy i eliminowa? toksyny, nieprzyjemne zapachy. Mimo tego, ?e ozon dzia?a
bardzo silnie, ma bardzo krótki cykl ?ycia. Kiedy ma styczno?? z bakteriami, wirusami, grzybami
czy te? zapachami dodatkowy atom tlenu niszczy je ca?kowicie poprzez utlenianie. Ozon
przedostaje si? przez b?ony bakterii, co prowadzi do jej rozpadu.
W trakcie tego procesu dodatkowy atom tlenu zostaje zniszczony i nie pozostaje nic, ani bakterii
ani toksyn, jedyn? pozosta?o?ci? jest czysty tlen. W dodatku przy ca?ej swojej efektywno?ci
ozon jest bezpieczny.
Ozon obecnie jest szeroko stosowany do oczyszczania i dezynfekcji wody pitnej w
wodoci?gach, basenach, wannach z hydromasa?em, do oczyszczania klimatyzacji
samochodowych i biurowych, dezynfekcji pomieszcze? w szpitalach, sklepach, halach
produkcyjnych, w ch?odnictwie, wykorzystuje si? jego w?a?ciwo?ci bakteriobójcze przy utylizacji
?cieków. Coraz szerzej stosuje si? ozon w stomatologii do leczenia próchnicy, któr? powoduj?
bakterie, w medycynie do odka?ania ran.
Ozonator TIENS jest wynikiem po??czenia wiedzy z dziedziny mikrobiologii, elektroniki oraz
in?ynierii przemys?owej. Stosuj?c urz?dzenie, mo?na bardzo skutecznie wykorzystywa?
wyj?tkowe w?a?ciwo?ci ozonu dla potrzeb codziennego ?ycia. Ozonator ten jest wi?c niezwykle
wa?nym narz?dziem s?u??cym poprawie jako?ci i bezpiecze?stwa w naszym ?yciu i pracy.

OZONATOR – Generator Ozonu TIENS to urz?dzenie zaawansowane technologicznie,
zatwierdzone do u?ytku trzema unikalnymi certyfikatami:
Certyfikat bezpiecze?stwa (CE)
3 patenty: Projekt zewn?trzny, projekt strukturalny i bezpieczn? budow?
Testowany i certyfikowany przez w?a?ciwe urz?dy.
Specyfikacja produktu:
- Nazwa produktu Urz?dzenie do oczyszczania owoców i warzyw
- Model TR-YCA
- Napi?cie znamionowe AC 110V / AC 220V
- Moc znamionowa 15W
- Cz?stotliwo?? znamionowa 50-60Hz / 50Hz
- Maksymalny czas, na jaki urz?dzenie mo?e
zosta? nastawione - 40 minut
- Wyj?ciowe st??enie ozonu 150mg/h +/- 20%
- Okres przydatno?ci do u?ycia przewodu
ozonowego - Ponad 10000 godz.
Gwarancja - 24 miesi?ce
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Do??czone Cz??ci Oraz Dokumenty:
Dwa napowietrzacze (jeden o kszta?cie sferycznym, a drugi o kszta?cie pod?u?nym)
Dwa gumowe przewody odprowadzaj?ce powietrze
Jeden egzemplarz Instrukcji (wewn?trz znajduje si? Karta gwarancyjna)
Jeden egzemplarz ?wiadectwa jako?ci
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