
 

 

Anvendelsesområder 

 

 Affaldsrum 

 Miljøstationer 

 Kælder 

 Toiletter 

 Beboelse 

 Kontor 

 Køkken 

 Rygerum 

 Hotelværelser 

 Biler og både 

 

ANVENDELSE 

Ozonproduktionen kan enkelt justeres med en knap i trin fra    

50, 100, 150 og 200 mg/h. Generatoren levereres med en 2,5m 

tilslutningskabel. Som tillæg findes der en rørstuds for ind- og 

udløb. Rørstudsens yderdiameter er 70mm. 

 

INSTALLATION 

Kontroller at generatoren er fri for skader ved levering. 

Generatoren kan enkelt placeres på en plan flade, helst 2m over 

gulv. Vær sikker på at luftgenemstrømningen i generatoren ikke 

begrænses af omgivelserne.  

Kan tilsluttes rør på suge og trykside, med ekstra rørstudse. 

Generatoren bør ikke udsættes for vand eller høj temperatur 

(över 40°C).  

Tilslut kabel til et stik med jord, 230VAC / 50Hz. 

AirMaid er konstrueret til at tåle en relativ fuktighed på op til 

85%. Elektronikken er hermetisk indkapslet og kan ikke påvirkes 

af ozon eller fugt. 

TEKNISKE DATA 

AirMaid® Ozonkapacitet Effekt Spænding Vægt 

1000W 0-200 (mg/t) 30W 230V/50 Hz 2 kg 

 

Materiale:   Rustfri stål AISI 304 

Dimensioner BxLxH:  274x97x118mm 
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Toiletter 

 

 

 

 

 

 

 

LET MOBIL  ENHE D 

AirMaid-W er en let mobil enhed 

som  også fungerer som fast 

installeret. Med en miljøvenlig og 

omkostnings-besparende teknik 

skabes lugtforbedringer. 

Elforbruget er desuden lavt. 

Neutraliserer lugt fra affald, mad, 

røg m v. Desuden reduceres 

bakterier, skimmel m v. 

 

MILJØVENLIG TEKNIK  

AirMaid tilbyder en avanceret og 

miljøvenlig teknologi for 

ozonproduktion som er værdsat af 

dens brugere.  

 

OZON 

Ozon, O3, er en gas bestående af 

tre iltatomer. Ozon er meget 

reaktivt og oxiderer effektivt alle 

typer af organiske stoffer.  

 

 

TO ÅRS GARANTI  

Alle AirMaid produkter levereres 

med to års garanti. 

 

 

MERE INFORMATION  

Mere detaljeret information og 

specifikationer om CGC og vore 

produkter på www.scanion.com 

 

DISTRIBUTO R  

Scanion Aps  

Skovgyden 16  

DK5540 Ullerslev  

 

Tel: +45 – 65 36 14 84  

 

MANUFACTURER  

Interzon AB  

Propellervägen 4A  

SE-183 63 Täby, Sweden  

 

Tel: +46 8 544 444 30 

 Fax: +46 8 544 444 39  

Email: info@interzon.se 

Moderne, effektiv og miljøvenlig 
teknologi for bekæmpelse af lugt,    

i mindre rum. 

AirMaid
®
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 SCANION ApS 
Skovgyden 16  DK-5540 Ullerslev 
Tlf:  65361484  www.scanion.com 

 

http://www.scanion.com/
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