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Garantie limitata 
Pentru aplicarea garantiei, echipamentul de ozon trebuie sa fi fost instalat conform instructiunilor din manualul echipamentului. 
Manualul este 
atașat 
la livrare și poate fi descarcat de la www.infuser.eu Un produs nou este justificat pentru a functiona pentru o perioada de 1 
ani sau 5000 de ore (care este atinsa mai întâi) de la data fabricarii. Daca garantia urmeaza sa fie revendicata, 
infuzul sau reprezentantul sau 
trebuie sa fie informat cu privire la orice plângere fara întârziere. Generatorul include componente care se 
urez în 
 
timpul functionarii și care trebuie verificate și înlocuite în timpul serviciului de întretinere. Acestea sunt considerate obiecte 
consumabile și nu sunt acoperite de garantia limitata. Pentru componentele care sunt înlocuite în timpul 
serviciului de întretinere (a se vedea manualul), infuzul lasa 3 luni de garantie de la data schimbului. Garantia 
limitata pentru un produs nou acopera repararea sau înlocuirea 
 
piesei deteriorate și a costurilor fortei de munca. Ambalajele originale ar trebui retinute daca este posibil, 
pentru a facilita o retinere de transport maritim. Costurile de calatorie pot fi percepute. Garantia limitata pentru 
o parte de schimb 
 
înlocuita acopera repararea sau înlocuirea partii deteriorate și nu include costurile fortei de munca, calatorii 
sau alte cheltuieli în legatura cu repararea / înlocuirea partii. Compensatia nu este acordata pentru 
reparatiile 
facute de nimeni altcineva decât 

 
 
 

 
Personalul infuzului sau al acestuia 

reprezentanti fara consimtamântul scris.Daca 
se 
întâmpla daunele în timpul transportului, daunele trebuie sa fie documentate și raportate prompt societatii 
de transport și infuzorului sau reprezentantului sau în termen de o saptamâna.Aceasta 
garantie limitata nu acopera daunele cauzate de accidente, fulgere, zgomot efectuat, modificari 
ale produsului, o utilizare greșita sau de instalare necorespunzatoare dincolo 
de controlul infuzorului. 

 

Condi□i 

Pentru ca garan□ia sa se aplice, echipamentul cu ozon trebuie sa fi fost instalat conform instruc□iunilor din manualul echipamen 
Manualul este ata□at la livrare □i poate fi descarcat □i de pe www.infuser.eu 
Un nou produs este garantat sa func□ioneze pentru o perioada de 1 an sau 5000 de ore (care se atinge prima) de la data fabrica 
Daca se solicita garan□ia, INFUSER sau reprezentantul acestuia trebuie sa fie informat fara întârziere cu privire la orice reclama 
Generatorul include componente care se uzeaza în timpul func□ionarii □i care trebuie verificate □i înlocuite în timpul 
între□inerii. Acestea sunt considerate articole consumabile □i nu sunt acoperite de garan□ia limitata. Pentru componentele 
care sunt înlocuite în timpul între□inerii (vezi manualul), INFUSER lasa 3 luni garan□ie de la data schimbului. 
Garan□ia limitata pentru un produs nou acopera repararea sau înlocuirea piesei deteriorate □i costurile for□ei de munca. 
Ambalajul original trebuie pastrat, daca este posibil, pentru a facilita expedierea înapoi. Costurile de calatorie pot fi percepute. 
Garan□ia limitata pentru o piesa de schimb înlocuita acopera repararea sau înlocuirea piesei deteriorate □i nu include costurile 
for□ei de munca, deplasarea sau alte cheltuieli legate de repara□ia / înlocuirea piesei. 
Nu se acorda despagubiri pentru repara□iile efectuate de nimeni altcineva decât personalul INFUSER sau reprezentan□ii 
acestuia fara acordul scris. 
Daca daunele apar în timpul transportului, daunele trebuie sa fie documentate □i raportate cu promptitudine companiei de 
transport □i INFUSER sau reprezentantului acesteia în termen de o saptamâna. 
Aceasta garan□ie limitata nu acopera daunele cauzate de accidente, fulgere, zgomot condus, modificari ale produsului, utilizare 
necorespunzatoare sau instalare necorespunzatoare dincolo de controlul INFUSER. 

Condi□ii 

i 
Pentru ca garan□ia sa se aplice, trebuie îndeplinite toate trei cerin□e: 
1- Instalare 
Echipamentul cu ozon trebuie sa fi fost instalat conform instruc□iunilor din manualul echipamentului. Manualul este ata□at la livra 
2- Mediul înconjurator 
Echipamentul cu ozon trebuie sa func□ioneze conform instruc□iunilor din manualul echipamentului. Manualul este ata□at la 
livrare. Calitatea aerului (umiditate, temperatura) a zonei înconjuratoare trebuie evaluata cu aten□ie de catre instalator. 
Defec□iunile din cauza unui mediu defectuos de func□ionare nu vor fi acoperite de garan□ie. 
3- Serviciu 
Echipamentele cu ozon trebuie între□inute conform recomandarilor INFUSER. Serviciul  de  între□inere  trebuie  efectuat  la 
fiecare 2.500 de ore. Un dispozitiv care depa□e□te 2.800 de ore de func□ionare fara service nu poate fi acoperit de garan□ie. 

Conditii 

Garantie limitata 
 

Pentru ca garanţia să se aplice, echipamentul cu ozon trebuie sa fie instalat conform instrucţiunilor din manualul 

echipamentului. Manualul este ataşat la livrare şi poate fi descărcat si de pe  www.infuser.eu si www.aseas.ro  

Un produs nou are o garanţie pentru o perioadă de 1 an sau de 5000 de ore (daca se atinge inainte de 1 an) de la data 

fabricatiei. Daca se solicita garantia, compania INFUSER sau reprezentantul acestuia trebuie sa fie informat fara 

intarziere cu privire la orice reclamatie. Generatorul include componente care se uzeaza in timpul functionarii si care 

trebuie verificate si inlocuite in timpul operatiunilor de intretinere. Acestea sunt considerate parti consumabile si nu sunt  

acoperite de garantia limitata.  

Pentru componentele care sunt inlocuite in timpul operatiunilor de intretinere (a se vedea manualul), compania 

INFUSER acorda  

3 luni de garantie de la data inlocuirii. 

Garantia limitata pentru un produs nou acopera repararea sau inlocuirea piesei deteriorate si manopera.  

Daca este posibil, se va pastra ambalajul original, pentru a facilita expedierea inapoi a echipamentului. Este posibil sa 

se aplice costuri de transport.  

Garantia limitata pentru o piesa de schimb inlocuita prevede repararea sau inlocuirea piesei deteriorate si nu include 

manopera, deplasarea sau alte cheltuieli legate de repararea / inlocuirea piesei. 

Nu se acorda despagubiri pentru reparatiile efectuate de persoane diferite de personalul companiei INFUSER sau de 

reprezentantii sai, fara acordul scris al acesteia. 

In cazul aparitiei de daune in timpul transportului, acestea trebuie sa fie documentate si raportate cu promptitudine 

transportatorului si companiei INFUSER sau reprezentantului acesteia, in termen maxim de o  saptamana. 

Aceasta garantie limitata nu acopera daunele cauzate de accidente, fulgere, lovituri, modificari ale produsului, 

utilizare necorespunzatoare sau instalare necorespunzatoare, care nu pot fi controlate de catre compania 

INFUSER. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conditii 
 
 
 

 
Pentru ca garantia sa fie valabila, trebuie indeplinite urmatoarele trei cerinte simultan: 

1. Instalare 

Echipamentul cu ozon trebuie sa fie instalat conform instructiunilor din manualul echipamentului.  

Manualul este atasat la livrare. 

2. Mediul inconjurator 

Echipamentul cu ozon trebuie sa functioneze conform instructiunilor din manual. Manualul este atasat la livrare. 

Calitatea aerului (umiditate, temperatura) zonei inconjuratoare trebuie evaluata cu atentie de catre instalator. 

Defectiunile cauzate de un mediu defectuos de functionare, nu vor fi acoperite de garantie. 

3. Service si mentenanta 

Echipamentele cu ozon trebuie intretinute conform recomandarilor companiei INFUSER.  

Serviciul de intretinere trebuie efectuat la fiecare 2.500 de ore. Un dispozitiv care depaseste 2.800 de ore de functionare  

fara service, nu va fi acoperit de garantie. 
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Descriere generala 

 
 
Generatoarele de ozon compact-10 și compact-20 sunt o generatie de ozon avansat 

Generatoarele construite utilizând cele mai recente tehnologii generatorului de ozon.Generatoarele sunt identice în afara 
de electronica și placa de putere pentru productia de ozon, cu compactul-10 fiind dimensionat timp de 10 
grame de ozon pe ora și compactul-20 evaluat timp de 20 de grame de ozon pe ora. 
 
Generatoarele au o constructie robusta, o capacitate ridicata și costuri reduse de operare. 
 

Ozonul este generat într-o descarcare a coroanei care apare atunci când oxigenul din generatorul de oxigen încorporat 

trece un câmp de înalta tensiune cu o frecventa de 20-30 kHz.Electronii cu energie înalta împartiti unele dintre 
moleculele de oxigen în atomi de oxigen, care reactioneaza cu oxigen și forme de ozon (O3), o molecula 

cu trei atomi de oxigen.Rezultatul este un amestec de gaz cu ozon de pâna la 10%. 

Ozon 

 
Ozonul (O3) este o forma speciala de oxigen.Gazul are trei atomi de oxigen pe molecula și este unul dintre cei mai 
puternici agenti oxidare existenti.Molecula de ozon se descompune într-un diatomic 

Molecula de oxigen (O2) și un singur atom de oxigen (O).Atomul de oxigen gratuit este extrem de reactiv și ataca 
rapid orice din apropiere care are o înclinatie de a oxida.Aceasta capacitate de oxidare este folosita pentru  

Eliminati mirosurile, bacteriile și virușii. 
 

Ozonul are un miros caracteristic de clor, care este deja vizibil la 0,01 ppm.Gazul este toxic 

și concentratiile ridicate pot provoca iritarea ochilor și a cailor respiratorii.Cantitatea de ozon produsa este 
ușor de controlat cu ajutorul unui senzor al carui semnal de alarma oprește generatorul de ozon daca 

Limita acceptabila este depașita. 

Domenii de utilizare 

 
Generatoarele compacte10-3 și compacte20-3 sunt utilizate în situatii în care este nevoie de o concentratie 
ridicata de ozon și un format compact.Exemple de domenii de utilizare includ catering în 

Pentru a reduce mirosurile de gatit și grasimea în coșul de bucatarie, blocuri de apartamente pentru a scapa de mirosuri 
nedorite care sunt raspândite prin sistemul de ventilatie datorita scurgerilor în schimbatoarele de caldura rotative, 

și navele de la bord pentru a elimina mirosurile din rezervoarele de apa gri și negru. 

Verificarea livrarii 

 
Verificati daca generatorul este nedeteriorat dupa transport.Contactati compania de marfa în caz de deteriorare 
a transportului. 

 
În plus fata de generatorul de ozon însuși, livrarea include un suport pentru montarea pe perete. 

Transport 

 
Când primiti generatorul de ozon, depozitati pachetul de transport și spuma de protectie pentru utilizare ulterioara.Orice 

transport al generatorului de ozon necesita masuri de siguranta pentru a proteja șasiul și componentele din interior. 

 

- Asigurati compresorul cu o curea pentru a le lega pâna la placa de pozitie, compresorul este plasat pe izolatoare 
de vibratii și ar putea crea o mișcare în timpul transportului care dauneaza alte componente din cadrul unitatii.- 
Marcheaza clar ce este în sus 
și ceea ce este în interiorul pachetului de transport.- Pentru a preveni manipularea bruta, 
etichetati pachetul cu autocolant fragil sau cu eticheta notificatoare.- Asigurati unitatea 
cu un material suplimentar de atenuare a vibratiilor daca se simt incert.- Pentru instructiuni 
suplimentare de transport, va rugam sa contactati reprezentantul dvs. local de vânzari. 

Generatoarele de ozon COMPACT-10 □i COMPACT-20 sunt o genera□ie de generatoare avansate de ozon construite folosind 
cea mai recenta tehnologie de generare a ozonului. Generatoarele sunt identice în afara de electronica □i placa de alimentare 
pentru producerea de ozon, COMPACT-10 fiind dimensionat pentru 10 grame de ozon pe ora □i COMPACT-20 evaluat pentru 
20 de grame de ozon pe ora. Generatoarele au construc□ie robusta, capacitate mare □i costuri de operare reduse. 
Ozonul este generat într-o descarcare de coroana care apare atunci când oxigenul de la generatorul de oxigen încorporat trece    
un câmp de înalta tensiune cu o frecven□a de 20-30 kHz. Electronii cu energie ridicata împart unele dintre moleculele de oxigen   
în atomi de oxigen, care reac□ioneaza cu oxigenul □i formeaza ozon (O3), o molecula cu trei atomi de oxigen. Rezultatul este       
un amestec de gaze cu pâna la 10% ozon. 

Ozonul (O3) este o forma speciala de oxigen. Gazul are trei atomi de oxigen pe molecula □i este unul dintre cei mai puternici agen□i   
de oxidare care exista. Molecula de ozon se descompune într-o molecula de oxigen diatomic (O2) □i un singur atom de oxigen (O). 
Atomul de oxigen liber este extrem de reactiv □i ataca rapid orice din apropiere care are tendin□a de a se oxida. Aceasta capacitate   
de oxidare este utilizata pentru a elimina mirosurile, bacteriile □i virusurile. 
Ozonul are un miros caracteristic de clor, care se observa deja la 0,01 ppm. Gazul este toxic □i concentra□iile mari pot provoca 
iritarea ochilor □i cailor respiratorii. Cantitatea de ozon produsa este u□or controlata cu ajutorul unui senzor al carui semnal de 
alarma opre□te generatorul de ozon daca se depa□e□te limita acceptabila. 

Generatoarele de ozon COMPACT10-3 □i COMPACT20-3 sunt utilizate în situa□ii în care este nevoie de o concentra□ie ridicata de 
ozon □i un format compact. Exemple de domenii de utilizare includ catering pentru a reduce mirosurile de gatit □i grasimile din 
canalele de bucatarie, blocurile de apartamente pentru a scapa de mirosurile nedorite care se raspândesc prin sistemul de ventila□ie 
din cauza scurgerilor în schimbatoarele de caldura rotative □i a navelor de la bord. pentru a elimina mirosurile din rezervoarele de apa 
gri □i neagra. 

Verifica i daca generatorul nu este deteriorat dupa transport. Contacta i compania de transport de marfa în cazul deteriorarii transport 
În plus fa a de generatorul de ozon în sine, livrarea include un suport pentru montarea pe perete. 

Când primi i generatorul de ozon, pastra i pachetul de transport i spuma de protec ie pentru utilizare ulterioara. 
Orice transport al generatorului de ozon necesita masuri de siguran a pentru a proteja asiul i componentele din interior. 
- Fixa i compresorul cu o curea pentru a-l lega de placa suportului, compresorul este a ezat pe izolatoare de vibra ii i, prin 
urmare, ar putea crea mi care în timpul transportului, deteriorând alte componente din unitate. 
- Marca i clar ce este în sus i ce este jos în interiorul pachetului de transport. 
- Pentru a preveni manipularea dura, eticheta i ambalajul cu un autocolant fragil sau o eticheta de notificare. 
- Asigura i unitatea cu un material suplimentar de amortizare a vibra iilor daca va sim i i nesigur. 
- Pentru instruc iuni suplimentare de transport, va rugam sa contacta i reprezentantul local de vânzari. 

Ozon 

 
Cand primiti generatorul de ozon, pastrati ambalajul si spuma de protectie pentru o eventuala utilizare ulterioara.  

Orice transport al generatorului de ozon necesita masuri de siguranta pentru protejarea sasiului si a componentelor 
interioare. 

- Fixati compresorul cu o curea pentru a-l lega de placa suport, compresorul este asezat pe izolatoarele de 

vibratii si prin urmare s-ar putea misca in timpul transportului, deteriorand celelalte componente ale echipamentului. 

- Marcati clar pe ambalaj care sunt laturile care trebuie sa stea orientate in sus sau in jos. 

- Pentru a preveni manipularea necorespunzatoare, etichetati ambalajul cu un autocolant fragil sau cu etichete de 
semnalare. 

- Fixati bine unitatea cu un material suplimentar de amortizare a vibratiilor, daca este cazul. 

- Pentru instructiuni suplimentare de transport, va rugam sa contactati reprezentantul local de vanzari. 

 
Transport 

 

 

 
 

Ozonul (O3) este o forma speciala de oxigen. Gazul are trei atomi de oxigen pe molecula si este unul dintre cei mai 

puternici agenti de oxidare care exista. Molecula de ozon se descompune intr-o molecula de oxigen diatomic (O2) si un 

singur atom de oxigen (O). Atomul de oxigen liber este extrem de reactiv si ataca rapid orice din apropiere care are tendinta 

de oxidare. Aceasta capacitate de oxidare este utilizata pentru a elimina mirosurile, bacteriile si virusii. 

Ozonul are un miros caracteristic asemanator clorului, care se percepe deja la 0,01 ppm. Gazul este toxic iar concentratiile 

mari pot provoca iritarea ochilor si cailor respiratorii. Cantitatea de ozon produsa este usor controlata cu ajutorul unui senzor 

al carui semnal de alarma opreste generatorul de ozon daca se depaseste limita acceptabila. 

 

Domenii de utilizare 
 

 
Generatoarele de ozon COMPACT10-3 si COMPACT20-3 sunt utilizate in situatii in care este nevoie de o concentratie 

ridicata de ozon si un format compact. Exemple de domenii de utilizare includ cateringul pentru a reduce mirosurile de gatit 

si grasimile din bucatarii, din blocurile de apartamente pentru a scapa de mirosurile nedorite care se raspandesc prin sistemul 

de ventilatie din cauza pierderilor din schimbatoarele de caldura rotative, precum si la bordul navelor pentru a elimina 

mirosurile din rezervoarele de ape murdare. 

 

 

Verificarea livrarii 
 
 

 Asigurati-va ca generatorul nu s-a deteriorat in timpul transportului. Contactati trasportatorul in cazulul constatarii de 

daune in urma transportului. In afara de generatorul de ozon in sine, livrarea include un suport pentru montarea acestuia 

pe perete. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

4. 

Generatoarele de ozon COMPACT-10 si COMPACT-20 sunt o generatie de generatoare de ozon avansate construite 
folosind cea mai recenta tehnologie generatoare de ozon. Generatoarele sunt identice cu exceptia electronicii si a placii de 
alimentare pentru producerea de ozon, COMPACT-10 fiind dimensionat pentru 10 grame de ozon pe ora, iar COMPACT-20 
evaluat pentru 20 de grame de ozon pe ora. Generatoarele au o constructie robusta, capacitate mare si costuri de operare 
reduse. 
Ozonul este generat intr-o descarcare Corona care apare atunci cand oxigenul de la generatorul de oxigen incorporat 
trece printr-un camp de inalta tensiune cu o frecventa de 20-30 kHz. Electronii cu energie ridicata impart unele dintre 
moleculele de oxigen in atomi de oxigen, care reactioneaza cu oxigenul si formeaza ozon (O3), o molecula cu trei atomi 
de oxigen. Rezultatul este un amestec de gaze cu pana la 10% ozon. 

Descriere generala 



5.  

Deconecta i re eaua de alimentare înainte de deschider 

Deconecta i re eaua de alimentare înainte de deschidere 
Va rugam sa re ine i ca ozonul este un gaz toxic i ca concentra iile ridicate pot 
provoca iritarea ochilor i cailor respiratorii. 
Nivelul maxim de 0,3 ppm (0,6 mg / m3) este limita acceptabila din punct de vedere igienic 
pentru expunere pe o perioada de referin a de 15 minute. 
Alevel de 0,1 ppm (0,2 mg / m3) este limita acceptabila din punct de vedere igienic pentru 
expunere pe parcursul unei zile întregi de lucru (8 ore). 
Nivelurile general acceptate pentru ozon pot varia de la o ara la alta. 

e. 

ACEST 

Compact a fost fabricat conform urmatoarelor directii: Directiva privind compatibilitatea 
electromagnetica (2004/108 / CE) Directiva privind 

Continut 

Dimensiuni 

instruc□iun 

 

Deconectati reteaua de alimentare inainte de deschidere. 

Va rugam sa retineti ca ozonul este un gaz toxic iar concentratiile ridicate pot provoca 

iritarea ochilor si a cailor respiratorii. 

Nivelul maxim de 0,3 ppm (0,6 mg/m3) este limita accesibila din punct de vedere igienic 

pentru expunerea pentru o perioada de referinta de 15 minute. 

Nivelul de 0,1 ppm (0,2 mg/m3) este limita acceptabila din punct de vedere igienic pentru 

expunerea pe parcursul unei zile intregi de lucru (8 ore). 

Nivelurile general acceptate pentru ozon pot varia de la o tara la alta. 

Dimensiuni 

Instructiuni de siguranta 
 

Inainte de a folosi generatorul de ozono, cititi cu atentie instructiunile de utilizare.Echipamentul 
contine componente electrice si nu trebuie sa intre niciodata in contact cu apa sau sa fie spalat. Scoateti 
din priza in timpul oricaror lucrari de service si intretinere, echipamentul contine componente cu 
tensiune ridicata. 

 

 
 

CE  

Echipamentul COMPACT a fost fabricat in conformitate cu urmatoarele directive: 

Directiva 2004/108/EG de Compatibilitate Electromagnetica (EMC)   

Directiva 2006/95/EC – cu referire la joasa tensiune a echipamentelor  

Directiva Masini AFS 2008:3 (2006/42 / EG) 

 

Continut 

Aproximativ 15% otel inoxidabil, 10% piese electronice, 10% plastic si 65% piese pentru masini. 
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Componente 

 
 
Generatoarele compact10 și compacte20-ozon sunt livrate cu electronice și 

Placa de alimentare pentru productia de ozon evaluata pentru 10 (compact10) sau 20 (compact20) de grame de 

ozon pe ora.Toate celelalte componente sunt identice pentru ambele modele. 

Electrozii 

 
Inima generatoarelor compacte este ozonul real 

Productie, cu alte cuvinte electrozii.Ele constau dintr-un 

Placa ceramica dielectrica neteda cu electrod de plasa de sârma 

atașat la o placa de putere cu un generator care livreaza 

aproximativ4.000 de volti.Frecventa coronei este de 20-30 kHz. 

În timpul productiei de ozon, placa ceramica genereaza 

o cantitate considerabila de caldura.Chiuvetele de caldura sunt pozitionate pe 

ambele parti ale placii ceramice pentru a reduce 

temperatura.Un ventilator sufla aer proaspat peste placa electronica 

și prin radiator chiuvete atunci când generatorul functioneaza. 

Generatoarele compacte ofera ozon reglabil 

productia în doua etape, 50% și 100%. 

Sistem de racire 

 
Un sistem functional de racire este vital pentru o productie eficienta de ozon.Ozonul convertește natural 

Înapoi la oxigen și procesul de reconversie este accelerat la temperaturi mai ridicate.Caldura 

Din descarcarea coroanei este îndepartata utilizând chiuvete de caldura și o circulatie a aerului în unitate 

la fanii.Acestea trebuie sa aiba acces la aer rece și curat.Plasati generatorul într-o locatie unde 

Temperatura nu depașește niciodata 30 ° C. 

Concentrator de oxigen 

 
Generatoarele compacte au un concentrator de oxigen încorporat al PSA (leagan de presiune 

adsorbtie) tip.Aceasta este încercata și testata, o tehnologie fiabila și ecologica 

este, de asemenea, foarte eficient.Singura materie prima necesara este aerul.Tehnologia se bazeaza pe aer 

fiind pompati printr-un pat de filtru care contine minerale de aluminosilicat sau zeoliti, acel adsorb 

azot, dar permite oxigenului sa treaca liber.Oxigenul care se hranesc cu placuta ceramica este în jur 

93% pur. 

Generatoarele de ozon COMPACT10 i COMPACT20 sunt livrate cu electronica i placa de alimentare 
pentru produc ia de ozon cu 10 (COMPACT10) sau 20 (COMPACT20) grame de ozon pe ora. 
Toate celelalte componente sunt identice pentru ambele modele. 

Inima generatoarelor COMPACT este produc ia efectiva de ozon, cu alte 
cuvinte electrozii. 
Acestea constau dintr-o placa ceramica dielectrica neteda cu electrod cu plasa 
de sârma ata ata la o placa de alimentare cu un generator care furnizeaza 
aprox. 4.000 de vol i. Frecven a coroanei este de 20-30 kHz. În timpul 
produc iei de ozon, placa ceramica genereaza o cantitate considerabila de 
caldura. Radiatoarele sunt pozi ionate pe ambele par i ale placii ceramice 
pentru a reduce temperatura. Un ventilator sufla aer proaspat peste placa 
electronica i prin radiatoare atunci când generatorul func ioneaza. 
Generatoarele COMPACT ofera produc ia de ozon reglabila în doua etape, 
50% i 100%. 

Un sistem func□ional de racire este vital pentru o produc□ie eficienta de ozon. Ozonul se transforma în mod 
natural în oxigen, iar procesul de reconversie este accelerat la temperaturi mai ridicate. Caldura de la descarcarea 
coroanei este îndepartata folosind radiatoare □i o circula□ie a aerului în unitate datorita ventilatoarelor. Acestea 
trebuie sa aiba acces la aer curat □i rece. A□eza□i generatorul într-un loc unde temperatura nu depa□e□te 
niciodata 30 ° C. 

Generatoarele COMPACT au un concentrator de oxigen încorporat de tip PSA (adsorb□ie prin presiune). 
Aceasta este o tehnologie încercata □i testata, fiabila □i ecologica, care este, de asemenea, foarte eficienta. 
Singura materie prima necesara este aerul. Tehnologia se bazeaza pe aerul pompat printr-un pat filtrant care 
con□ine minerale aluminosilicate sau zeoli□i, care absorb absorb□ia azotului, dar permit oxigenului sa treaca 
liber. Oxigenul care este alimentat catre placa ceramica este în jur de 93% pur. 

Sistem de racire 

Componente 
 

Generatoarele de ozon COMPACT10 si COMPACT20 sunt livrate cu partea electronica si placa de alimentare 
pentru o productie de ozon de 10 (COMPACT10) si, respectiv 20 (COMPACT20) grame de ozon pe ora. Toate 
celelalte componente sunt identice pentru ambele modele. 

 

Electrozii 
 
 
 

 
Inima generatoarelor COMPACT este productia efectiva de ozon, cu alte 

cuvinte, electrozii. Acestia constau intr-o placa ceramica dielectrica 

neteda cu electrozi cu plasa de sarma atasata pe o placa de alimentare 

cu un generator care furnizeaza aprox. 4.000 de volti. Frecventa Corona 

este de 20-30 kHz. In timpul productiei de ozon, placa ceramica 

genereaza o cantitate considerabila de caldura. Radiatoarele sunt 

pozitionate pe ambele parti ale placii ceramice pentru a reduce 

temperatura. Un ventilator sufla aer proaspat peste placa electronica si 

prin radiatoare atunci cand generatorul functioneaza. 

Generatoarele COMPACT ofera o productie de ozon reglabila in doua 

etape, 50% si 100%. 

 
 
 
 

 

Sistem de racire 
 

 

Un sistem functional de racire este vital pentru o productie eficienta de ozon. Ozonul se transforma in mod natural 

in oxigen, iar procesul de reconversie este accelerat la temperaturi mai ridicate. Caldura de la descarcarea Corona 

este eliminata folosind radiatoare si o circulatie a aerului in unitate cu ajutorul ventilatoarelor. Acestea trebuie sa aiba 

acces la aer curat si rece. Asezati generatorul intr-un loc in care temperatura nu depaseste niciodata 30°C. 

 
 
 

 

Concentrator de oxigen 
 
 
 
 
 

Generatoarele COMPACT au un concentrator de oxigen incorporat de tip PSA (adsorbtie prin presiune). Aceasta este o 

tehnologie incercata si testata, fiabila si ecologica, care este, de asemenea, extrem de eficienta. Singura materie 

prima necesara este aerul. Tehnologia se bazeaza pe aerul pompat printr-un pat filtrant care contine minerale 

aluminosilicate sau zeoliti, care absorb azotului, dar permit oxigenului sa treaca liber. Oxigenul care alimenteaza 

placa ceramica este in jur de 93% pur. 
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Lista componentelor interne 

② Cover 

③ Schimbator de arme 

④ Ventilator de 70 mm (x 2) 

⑤ rezervor de pat (x 2) 

Terminalul electric 

⑦oxigen card ⑧ 90 Cuplaj 

de debit de ie□ire 

Lista componentelor interne 
 
 
 
 
 

 
 

② Capac 

③ Schimbator de caldura 

④Ventilator de racire 120mm (x 2) 

⑤ Rezervor cu fund de sita (x 2) 
⑥ Terminal electric 
⑦ Card de oxigen 
⑧ Cuplaj de 90 grade 
⑨ Ventil electromagnetic 

⑩ Regulator debit iesire 

⑪ Cuplaj de 90 grade 
⑫ Grila protectie ventilator (x 2) 

⑭ Conector rapid pentru senzor 

⑮ Buton pentru reglarea iesirii  

⑯Filtru de aer pentru compresor 

⑰ Rezervor tampon de productie de oxigen 
⑱ Separator de apa 
⑲ Regulator de presiune 

21 Ventilator de racire 127mm 
22 Compresor de aer 

27 Surub de fixare a capacului de securitate 
29 Placa ceramica dielectrica pt. oxigen + placa de alimentare 



 

 

Indicatori externi si controale 

 
 

❶: Indicator de functionare 

❷: Indicator de productie de ozon 

❸: Indicator de service 

❹: Debitmetru  

❺: Supapa cu ac pentru regulatorul de debit de iesire 



 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 ❻: Intrerupator principal 
 ❼: Buton pornire/oprire 
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Instalarea și punerea în functiune 

Alegerea unei locatii potrivite 

Pentru cea mai buna functionalitate posibila, locatia generatorului ar trebui sa fie aleasa cu cea mai mare atentie 
și atentie.Ar trebui sa fie rece, curat și uscat, fara prea multa praf.Va rugam sa retineti ca ozonul 

Generatorul folosește aerul din zona înconjuratoare.Cea mai buna locatie se afla într-un spatiu cu aer conditionat 
sau într-o camera de depozitare.Temperatura ar trebui sa fie undeva în intervalul + 5 ° C la +30 ° C.Temperatura optima este cuprinsa între 
10 și 15 ° C. 

 

Generatorul contine componente electrice și nu poate intra în contact cu apa și nu trebuie spalat niciodata.Evitati 
locatiile care sunt umede.La niveluri ridicate de umiditate, materialul de filtrare din 

Filtrele de oxigen sunt defalcate și în cele din urma filtrele înceteaza sa functioneze. 

Pozitionarea generatorului 

Având în vedere unde trebuie furnizata ozonul (nu poate 
fi transportat mai mult 

decât 40 m) și unde exista o aprovizionare cu energie 
electrica 230V, 50Hz.Asigurati-va ca 

Ventilatoarele de racire au acces la aer curat, care 
nu contine praf și particule. 

generatorul ar trebui sa fie plasat cât mai rece posibil.Drill 
minimum doua gauri de 8 mm 

orizontal în perete și folosește dopurile de tip tarifare 
adecvate pentru a asigura șina și 

generator pe perete.Închideti generatorul.Asigurati 
generatorul cu 

alte doua șuruburi din partea inferioara (vezi sagetile 
roșii pe imagine) Amintiti-va 

Greutatea generatorului, 23 kg.Întotdeauna respectati regle 
locale privind instalarea 
electrica și 
 
conducte. 

 
Odata ce închideti corect peretele și tot fișa de 
cablu, puneti capacul de plastic ② pe 

Identificati un loc bun pentru generator 

fixati șuruburile de fixare a capacului de siguranta (27) 

. 

mentarile 

Asigurati-va cu min.2 șuruburi + dopuri în calea ferata. 

Atârna generator pe șina utilizând "cârligele". 

Secure cu 2 șuruburi + dopuri în partea de jos a generatorului. 

Instalarea □i punerea în func□iune 

Alegerea unei loca□ii potrivite 

Pentru cea mai buna func□ionalitate posibila, loca□ia generatorului trebuie aleasa cu cea mai mare aten□ie □i aten□ie. Ar 
trebui sa fie racoros, curat □i uscat, fara prea mult praf. Va rugam sa re□ine□i ca generatorul de ozon folose□te aerul din 
zona înconjuratoare. Cea mai buna loca□ie este într-un spa□iu cu aer condi□ionat sau într-un depozit. Temperatura ar trebui 
sa fie undeva între + 5 ° C □i +30 ° C. Temperatura optima este între 10 - 15 ° C. 
Generatorul con□ine componente electrice □i s-ar putea sa nu intre în contact cu apa □i NICIODATA nu trebuie spalat. 
Evita□i loca□iile umede. La niveluri ridicate de umiditate, materialul filtrant din filtrele de oxigen este defalcat □i, în cele din 
urma, filtrele înceteaza sa mai func□ioneze. 

Pozi□ionarea generatorului 

Identifica□i un loc bun pentru generator, luând în 
considerare locul în care urmeaza sa fie furnizat ozonul 
(nu poate fi transportat mai mult de 40 m) □i unde exista o 
sursa de energie electrica 230V, 50Hz. Asigura□i-va ca 
ventilatoarele de racire au acces la aer curat, fara praf □i 
particule. Generatorul ar trebui sa fie a□ezat cât mai rece 
posibil. Gase□te cel pu□in doua gauri de 8 mm orizontal 
în perete □i folose□te dopuri de tip adecvat pentru a fixa 
□ina □i generatorul de perete. Închide□i generatorul. 
Fixa□i generatorul cu alte doua □uruburi în partea 
inferioara (consulta□i sage□ile ro□ii din imagine) 
Aminti□i-va de greutatea generatorului, de 23 kg. 
Respecta□i întotdeauna reglementarile locale privind 
instalarea electrica □i conductele. 
Odata ce atârna□i corect de perete □i de toata mufa 
cablului, pune□i capacul din plastic ② pe fixarea 
□uruburilor de fixare a capacului de securitate (27). 

Asigura□i-va cu min. 2 □uruburi + dopuri în □ina. 

Aga□a□i generatorul de □ina folosind „cârlige”. 

Fixa□i cu 2 □uruburi + dopuri în partea de jos a generatorului. 

Instalarea si punerea in functiune 
 
 

Alegerea unei locatii adecvate 
 
 

Pentru cea mai buna functionare posibila, locatia generatorului trebuie aleasa cu cea mai mare atentie. Ar trebui sa fie 

un loc racoros, curat si uscat, fara prea mult praf. Va rugam sa retineti ca generatorul de ozon foloseste aerul din zona 

inconjuratoare. Cea mai buna locatie este un spatiu cu aer conditionat sau un depozit. Temperatura ar trebui sa fie 

undeva intre + 5°C si +30°C. Temperatura optimala este intre 10 - 15°C. 

Generatorul contine componente electrice si nu trebuie sa intre NICIODATA in contact cu apa sau sa fie spalat. Evitati 

locatiile umede. La niveluri ridicate de umiditate, materialul filtrant din filtrele de oxigen se deterioreaza si, in cele din 

urma, filtrele inceteaza sa mai functioneze. 

 
 

Pozitionarea generatorului 
 
 
 
 

 

Identificati un loc bun pentru generator, luand in 
considerare locul in care urmeaza sa fie furnizat ozonul 
(nu poate fi transportat mai mult de 40 m) si unde exista o 
sursa de energie electrica 230V, 50Hz. Asigurati-va ca 
ventilatoarele de racire au acces la aer curat, fara praf sau 
particule. Generatorul trebuie asezat intr-o zona cat mai 
racoroasa posibil. Faceti cel putin doua gauri de 8 mm 
orizontal in perete si folositi dibluri corespunzatoare 
pentru a fixa sina si generatorul de perete. 
Inchideti generatorul. Fixati generatorul cu alte doua 
suruburi in partea inferioara (a se vedea sagetile rosii din 
imagine). Tineti cont de faptul ca greutatea generatorului 
este de 23 kg. Respectati intotdeauna reglementarile 
locale privind instalatia electrica si conductele. 
Odata ce a fost fixat corect pe perete si ascunse toate 
cablurile, puneti capacul din plastic ② si fixati capacul de 
securitate cu suruburi (27). 

 
 
 
 Fixati sina cu cel putin 2 suruburi + dibluri.  

 
 
 

Agatati generatorul de sina cu ajutorul "carligelor" 

 
 
 
 
 
 

Fixati cu 2 suruburi + dibluri in partea de jos a generatorului. 
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Tubul pentru alimentarea cu ozon 
 
Atașati tubul PTFE (de exemplu Teflon) în supapa de ac pentru fluxul de gaze de ieșire ⑩ (roșu 

sageata de mai jos).Pentru a evita orice scurgere, trebuie sa fie foarte strânsa. Utilizati cheachul pentru a "contracara" cealalta parte 

ca nu se rupe. 

Montati tubul într-un loc potrivit în care trebuie furnizat ozon.Atașati orice partitii / t-conectori ca 

potrivite.Întotdeauna recomandam utilizarea tubului exterior adecvat sau teava ca protectie mecanica pentru tubul 
PTFE, fie plastic sau metal. 

Atașati cablul de alimentare la 230V, 50 Hz printr-o priza de perete sau efectuati o instalare fixa. 

& L101 (optional) 
 
dat ca un senzor de siguranta sa fie conectat pentru închiderea automata a generatorului în 

urgeri neprevazute.Montati întotdeauna un senzor în aceeași zona pe care generatorul este localizat.Daca ozonul este furnizat 
na care contine persoane, un senzor ar trebui sa fie montat și în acea zona.Consultati 
uranta pentru mai multe informatii. 

Senzor C30ZX 
 
Este foarte recoman 

evenimentul unei sc 
unui potential de zo 
instructiunea de sig 

Comisia / Pornirea sistemului 

Ata□a□i tubul PTFE (de exemplu, teflon) în supapa cu ac a generatorului pentru fluxul de gaz ie□it ⑩ (sageata ro□ie 
de mai jos). Pentru a evita orice scurgere, aceasta trebuie sa fie foarte strânsa. Folosi□i cheia pentru a „contracara” 
cealalta parte, astfel încât sa nu se rupa. 

Instala□i tubul într-un loc adecvat unde trebuie furnizat ozon. Ata□a□i orice parti□ii / conectori T, dupa caz. Va 
recomandam întotdeauna sa utiliza□i tubul exterior sau □eava adecvata ca protec□ie mecanica pentru tubul PTFE, 
fie din plastic, fie din metal. 

Ata□a□i cablul de alimentare la 230V, 50 Hz printr-o priza de perete sau face□i o instalare fixa. 

Senzor C30ZX □i L101 (op□ional) 

Este foarte recomandat ca un senzor de siguran□a sa fie conectat pentru oprirea automata a generatorului în 
cazul unei scurgeri neprevazute. Monta□i întotdeauna un senzor în aceea□i zona în care se afla generatorul. 
Daca ozonul este furnizat unei zone poten□iale care con□ine persoane, ar trebui montat □i un senzor în 
acea zona. Va rugam sa consulta□i instruc□iunile de siguran□a pentru mai multe informa□ii. 

Tubul pentru alimentarea cu ozon 
 

Atasati tubul PTFE (de exemplu, teflon) in supapa cu ac a generatorului pentru fluxul de iesire al gazului ⑩ (sageata rosie 
de mai jos). Pentru a evita orice pierdere, aceasta trebuie stransa bina. Folositi cheia de strangere  pentru a crea „contra-
forta” pe cealalta parte, astfel incat sa nu se rupa. 

 

 
Instalati tubul intr-un loc adecvat unde trebuie furnizat ozonul. Atasati orice partitii / conectori T, dupa caz. Va 

recomandam intotdeauna sa utilizati un tub exterior adecvat sau o teava ca protectie mecanica pentru tubul PTFE, fie din 

plastic, fie din metal. 

 
 

 

Electricitate 
 

Conectati cablul de alimentare la o priza de perete sau efectuati o instalare fixa la 230V, 50 Hz. 

 

Senzor C30ZX si L101 (optional) 
 

Este foarte recomandat ca un senzor de siguranta sa fie conectat pentru oprirea automata a generatorului in 

cazul unei pierderi neprevazute. Montati intotdeauna un senzor in aceeasi zona in care se afla generatorul. 

Daca ozonul este furnizat intr-o zona in care este probabil sa fie prezente persoane, ar trebui montat un 

senzor si in acea zona. Va rugam sa consultati instructiunile de siguranta pentru mai multe informatii. 

Predarea / Pornirea sistemului 
 
Porniti generatorul de la intrerupatorul de alimentare ❼.  
Verificati fluxul de oxigen. Generatorul este calibrat pentru cantitatea corecta de ozon atunci cand bila se afla in 
mijlocul liniei pe debitmetrul de iesire ❹. Masurati si verificati concentratia de ozon. 

 

 

Demontare 
 
Atunci cand scoateti generatorul de ozon din locatia sa de instalare, este foarte important sa luati in considerare siguranta.  
Alimentarea trebuie oprita intotdeauna inainte de a scoate capacul din plastic. 
Deconectati cablul de alimentare de la sursa de alimentare. Deconectati furtunul din teflon de iesire a ozonului ⑩. 
Deconectati cablul senzorului de ozon ⑭. 
Deconectati cablurile ramase de la blocul de conexiuni electrice ⑥ din interiorul generatorului de ozon. 
Pentru transport, consultati instructiunile de la pagina 4 din acest manual.
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Conexiuni 

Senzor L-101 

Senzorul L-101 are un cablu cu o conexiune Bayonet care se potrivește cu conexiunea senzorului ⑭.Face 

asigurati-va ca piesele de conectare se potrivesc corect.Senzorul este prestabilit timp de 0,1 ppm, dar poate fi ajustat la o alta valoare dupa cum 
este necesar.Consultati mai multe informatii separate pentru mai multe informatii.Retineti ca generatorul nu repornește automat daca 
nivelul de ozon prescris este depașit.Va trebui sa fie reluata manual în astfel de cazuri. 

Conexiuni 

Senzor L-101 
 

Senzorul L-101 are un cablu cu o conexiune baioneta, care se potriveste cu conexiunea senzorului ⑭. Asigurati-va ca 
pistele de conexiune se potrivesc in mod corect. Senzorul este presetat pentru 0,1 ppm, dar poate fi ajustat la o alta 
valoare, in functie de necesitati. Va rugam sa consultati fisa informativa separata pentru mai multe informatii. Va 
rugam sa retineti ca generatorul nu reporneste automat daca nivelul de ozon prestabilit este depasit. In acest caz, este 
necesar sa fie repornit manual. 

 
 
 
 
 
 

Senzor C30ZX. 

97 x 42 x 55 mm 

 

Senzor L-101 

100 x 80 x 28 mm 

 
 

39. 60. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Telecomanda 
 
 

 

Intrerupatorul principal ❻ de pe partea laterala, trebuie setat in pozitia EXT atunci cand generatorul trebuie controlat 
la exterior, de exemplu prin DUC sau PLC. Controlul extern pentru productia de ozon se poate face in trei pasi: 0%, 50% 
sau 100%. Va rugam sa consultati diagrama de conexiuni de mai jos. Porturile 7-12 din blocul terminalului electric ⑥ 
pot fi utilizate pentru comunicarea cu generatorul de ozon si pentru controlul acestuia. 



 

C 1 % 
O 0 

M 0 

Control 0%/50%/100% 

 

Terminalele 7, 8 si 9 sunt utilizate pentru a controla 
cantitatea de ozon pe care generatorul o produce atunci 
cand intrerupatorul principal ❻ este setat pe pozitia EXT. 
Intre porturile 7-8, 7-9 si 8-9 sunt 5V. Este strict interzis sa 
adaugati tensiune suplimentara acestor porturi, deoarece 
placa de alimentare (29) se va deteriora. 

Alarma externa 

 

Terminalele 10, 11 si 12 sunt utilizate pentru a 

permite generatorului sa comunice cu DUC sau PLC. 

Semnalul de alarma este liber si indica fie ca senzorul 

si-a depasit limita admisibila, fie ca a aparut o 

defectiune interna pe placa de alimentare (29). 

Este optional daca semnalul de alarma este 

inchis sau deschis. 
 
 
 
 
 

 

7 + 8 = 100 % 

 

7 + 9 = 50 % 
 
 
 
 

C 1 % 
O 0 

M 0 

C N N 
O O C 
M 

10 11 12 
7 8 9 



 

Service și întretinere 

Va rugam sa retineti ca generatorul de ozon contine o tensiune ridicata.Unitatea trebuie sa fie întotdeauna 

deconectat de la putere înainte ca capacul din plastic sa fie îndepartat. 

Serviciul preventiv 

Serviciul asigura functionarea corecta și extinde durata de viata a produsului. 

Cecuri saptamânale 

 Verificati daca metru de debit de ieșire ❹ pentru ozon afișeaza nivelul corect 

 

 

Verificati drenajul apei 

 

Dupa fiecare 2.500 de ore 

Indicatorul de serviciu galben ❸ Se aprinde când unitatea ajunge la 2.500 de ore și trebuie sa fie 

servit. 

⑯ 

 separatorul de apa ⑱, o cantitate mica de apa ar trebui sa iasa când 

Primavara de sus este ridicata 

 

⑱ 

Va rugam sa retineti ca generatorul de ozon contine tensiune ridicata. Echipamentul trebuie sa fie intotdeauna 

deconectat de la sursa de alimentare cu curent inainte de a scoate capacul din plastic. 

Service si intretinere 
 

 

Service preventiv 

 

 

 

 

 

□ Verificati daca debitmetrul de iesire ❹ pentru ozon afiseaza nivelul corect 
□ Verificati daca indicatorul general de functionare ❶ este aprins 
□ Verificati daca indicatorul de ozon ❷ este aprins 
□ Verificati scurgerea apei 
□ Verificati contorul de timp 

 

 

ore 
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Indicatorul galben de service ❸ se aprinde atunci cand echipamentul ajunge la 2.500 de ore de functionare si 
trebuie efectuate operatiunile de mentenanta. 
□ Schimbati filtrul de aer pentru aerul care intra ⑯ 
□ Verificati separatorul de apa ⑱, ar trebui sa iasa o mica cantitate de apa atunci cand plutitorul de pe fund este 
ridicat 
□ Schimbati amortizoarele ventilului electromagnetic ⑨ 
□ Schimbati filtrul de metal sinterizat si tava din partea de jos a separatorului de apa ⑱ 

Dupa fiecare 2.500 de 

Verificari saptamanale 

Service-ul asigura functionarea corecta si prelungeste durata de viata a produsului. 



 

- Daca generatorul s-a oprit din cauza alarmei, atunci acesta trebuie repornit 
manual. - Incercati sa opriti si sa porniti comutatorul de alimentare ❼. Daca 
problema persista, va rugam sa contactati furnizorul pentru informatii si instructiuni. 

ATENTIONARE! Exista o concentratie mare de ozon la supapa acului, nu mirositi / inspira i in 

imediata apropiere a supapei ac. 

A se contacta persoana responsabila pentru instalare si control. 

 

3. Problema: Atat indicatorul de functionare ❶ cat si indicatorul de ozon ❷ sunt 

aprinse, dar nu se produce ozon. 

- Verificati daca supapa cu ac pentru fluxul de iesire gaz ⑩ este deschisa. 
- Verificati daca bila din debitmetru pentru oxigen ⑩ este pe marker. 
- Verificati daca separatorul de apa ⑱ nu este infundat, impingand in sus drenajul apei si asigurandu-va 
ca iese aer. Daca nu, schimbati filtrul de metal sinterizat si tava de la partea de jos a scurgerii apei. 
- Demontati furtunul din teflon de pe supapa cu ac ⑩ si verificati daca iese gaz sau nu. 

ATENTIE! In supapa cu ac exista o concentratie mare de ozon, a nu se inhala / inspira in 

imediata apropiere a supapei cu ac. 

Depanare 

 
1. Problema: Generatorul s-a oprit. 

 
- Daca generatorul s-a oprit din cauza alarmei, atunci acesta trebuie repornit manual. 
- Incercati sa opriti si sa porniti comutatorul de alimentare ❼. Daca problema persista, va rugam sa 
contactati furnizorul pentru informatii si instructiuni. 

 

2. Problema: Generatorul nu porneste. 

 
- Verificati daca generatorul este conectat la retea. 
- Verificati daca comutatorul de alimentare ❼ este comutat in pozitia 1. 
- Verificati siguranta. Apasati MCB 7 pentru a-l reseta. 

- Intrerupatorul principal ❻ are o setare pentru functionarea externa, EXT.  Atunci cand aceasta setare este 
selectata, generatorul este controlat de un contact de releu extern. Daca intrerupatorul principal ❻ este 
comutat pe EXT iar generatorul nu porneste, poate insemna ca semnalul de pornire de la contactul releului 
nu este conectat. Acest lucru poate fi verificat comutand intrerupatorul ❻ in pozitia 50% sau 100%. 
- Daca generatorul porneste in aceasta pozitie, problema este cel mai probabil cauzata de o defectiune la 
contactul releului. 

 

 

 

Daca nu exista miros de ozon, atunci ar putea fi ceva in neregula cu productia de oxigen. Exista un furtun 
albastru de 6 mm la rezervorul de oxigen ⑰ care trece de la un cuplaj la altul, iar in acesta exista un 
restrictor! Asigurati-va ca restrictorul este intotdeauna la locul sau. Fara acesta, generatorul de oxigen nu 
va functiona.  

Verificati daca exista pierderi pe la tuburile de oxigen, in jurul cuplajelor, precum si la capac, sus si jos. 
Daca problema persista, cel mai probabil poate fi atenuata prin schimbarea filtrului de oxigen ⑤ sau a 
supapei de transfer ⑨. 
Contactati furnizorul pentru mai multe informatii si instructiuni. Daca mirosul de ozon este prezent, atunci se 
va controla daca sistemul dupa generatorul de ozon are pierderi, daca exista furtunuri indoite sau alte 
blocaje sau daca o supapa din ultima parte a sistemului a incetat sa functioneze. 



 

4 - Problema: Mirosul de ozon 

- O posibila cauza este scurgerea de la o conducta de gaz, supapa, cuplaj sau conexiune.Verifica 

Cuplaje de pe placa ceramica dielectrica , Ambele parti ale supapei acului 9 și 

Ieșire furtun teflon.- Verificati regulatorul de presiune pentru oxigenul de ieșire27.Utilizati scurgeri 

Spray, dar evitati orice lichid care intra în contact cu componentele electrice.Se liniști 

cuplajele cu atentie și evita sa le strângeti.Cuplajul de gaz pe 

Placa ceramica dielectrica 19 ar trebui sa fie retrasata numai de un instalator instruit. 

5. - Problema: Contorul de debit ❹ prezinta o lectura scazuta 

- Reglati / deschideti supapa acului pentru fluxul de gaze de ieșire ⑩. 

- în cazul în care mingea în metru de debit ❹ vibreaza, verificati tuburile de oxigen pentru posibile 

scurgere. 

- Verificati separatorul de apa ⑧ nu este înfundata prin împingerea drenajului de apa 

și verificarea acelui aer curge.Daca nu - Schimbati filtrul de metal sinterizat și 

tava din partea de jos a drenajului de apa. 

- Închideti supapa acului ❺ și verificati contorul de curgere ❹.Daca contorul nu este resetat atunci 

Exista o scurgere dupa metru de debit, altfel scurgerea este înainte de metru de curgere.Verifica 

Pentru scurgerea oxigenului în interior, utilizati spray de scurgere, dar evitati orice lichid care intra în contact 

cu componente electrice. 

- daca generatorul a fost expus la o multime de umiditate, apoi filtrul de oxigen ⑤ mai 

au deteriorarea sustinuta. 

- Scoateti furtunul albastru de aer comprimat din supapa de transfer ⑨ și verificati pentru alb 

pulbere în furtun.Daca exista pudra alba, trebuie sa contactati imediat furnizorul 

pentru informatii și instructiuni. Informatii tehnice 

Fuse 

Productia de ozon 
max 10 g/h (COMPACT-10) / max 20 g/h 

(COMPACT-20) 

Concentratia de ozon 130 g/Nm³ 

Fluxul de ozon max 3.0 l/min 

Putere 230V/50Hz. 

Consum de energie 600 W. 

Siguranta 6,0 A. 

Dimensiuni (HxWxD) 422x559x237 mm. 

Greutate 23 kg. 

Garantie 1 an 

4. Problema: Miros de ozon 
 

- O posibila cauza sunt pierderile unei conducte de gaz, la o supapa, la un cuplaj sau la un racord. Verificati 

cuplajele de pe placa ceramica dielectrica, ambele parti ale supapei cu ac 9 si iesirea furtunului din teflon. 

- Verificati regulatorul de presiune pentru oxigenul care iese 27. A se folosi un spray pentru pierderi, dar 

evitati ca orice lichid sa intre in contact cu componentele electrice. Strangeti la loc cuplajele cu atentie si evitati 

strangerea excesiva a acestora. Cuplajul de gaz de pe placa ceramica dielectrica 19 trebuie strans doar de 

catre un instalator instruit. 

 

5. Problema: Debitmetrul ❹ afiseaza o citire mica 
 

- Reglati / deschideti supapa cu ac pentru fluxul de iesire gaz ⑩. 
- Daca bila din debitmetrul ❹ vibreaza, verificati tuburile de oxigen pentru eventuale pierderi. 
- Verificati daca separatorul de apa ⑧ nu este infundat, impingand in sus canalul de scurgere si verificand daca iese aer. 
In caz negativ, schimbati filtrul de metal sinterizat si tava de la baza canalului de scurgere a apei. 

- Inchideti supapa cu ac ❺ si verificati debitmetrul ❹. Daca contorul nu este resetat atunci exista o pierdere dupa 
debitmetru, in caz contrar pierderea este inainte de debitmetru. Verificati daca exista scurgeri de oxigen in 
interior, utilizati spray-ul pentru pierderi, dar evitati ca orice lichid sa intre in contact cu componentele electrice. 
- Daca generatorul a fost expus la multa umiditate, atunci filtrul de oxigen ⑤ este posibil sa fi suferit daune. 
- Indepartati furtunul albastru de aer comprimat de pe supapa de transfer ⑨ si verificati daca exista 
pulbere alba in furtun. Daca exista pulbere alba, trebuie sa contactati imediat furnizorul pentru mai multe 
informatii si instructiuni. 

 
 
 
 
 

 

Informatii tehnice 
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