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OZÔNIO 

O ozônio tem sua ação bactericida comprovada em meio aquoso, no 

ar e em contato direto com superfícies, estudos realizados em 

ambientes com difusão de ozônio indicam a redução de 99% de todos 

os micro-organismos testados, a saber: Staphylococcus epidermidis, 

Micrococcus luteus, Arthrobacter citreus, Bacillus subtilis (veg.), 

Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Serratia marcescens, 

Pseudomonas fluorescens e Candida albicans. 

 

A manutenção de um fluxo constante de ozônio em ambientes 

confinados garante a difusão do gás por todos os espaços, mesmo os 

de difícil acesso para os meios normais de limpeza. 

 

OXICLEAN 

O Ozonizador  OXICLEAN  tem design compacto, podendo ser fixado 

na parede ou utilizado em bancada. 

Geração de ozônio por efeito corona, utilizando vidro de alto 

desempenho, reator em aço inoxidável e mangueiras em teflon. 

O ozônio é produzido a partir do ar ambiente, o OXICLEAN possui 

compressor de ar incorporado.  
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CARACTERISTICAS TECNICAS 

 

CONCENTRAÇAO 

OZONIO 

1,0 µg/ml 

FLUXODE AR 1,5 lpm 

PRESSÃO AR 2,0 psi 

TENSÃO 110 ou 220 V ± 5 % 

ATERRAMENTO SIM 

DIMENSÃO 260x290x140 mm 

 

OPERAÇÃO 

1. Posicionar o OXICLEAN na parede ou na bancada, próximo a 

área de uso. Sempre ao alcance da mangueira. 

2. Confirmar o aterramento da tomada. 

3. Posicionar a mangueira no interior do ambiente. 

4. Ligar o OXICLEAN. 

5. O equipamento desligará após 25 minutos. 

 

 

CUIDADOS 

1. Proteger da ação direta da chuva e do sol. 

2. Os componentes principais são de vidro, evite pancadas ou 

quedas. 

3. Verifique o estado da proteção plástica para evitar 

vazamento para o ambiente. 

4. Mantenha o ambiente arejado. 
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MANUTENÇÂO 

 

1. Mantenha o ambiente de uso limpo e seco. 

2. Verifique periodicamente o funcionamento dos ventiladores. 

3. Verifique periodicamente a saída do fluxo de ozônio. 

4. Preventivamente recomenda-se a limpeza do vidro a cada 18 

meses. 
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TERMO DE GARANTIA 

A OZOXI dá Garantia de 01 Ano, contado a partir da emissão da 

Nota Fiscal de Venda, contra defeito de fabricação ou 

comprometimento das condições normais de funcionamento, desde 

que este comprometimento não seja oriundo da negligência do cliente 

ao cumprimento das recomendações de instalação e manutenção 

descritas neste manual. 

EXTINÇÃO DA GARANTIA 

Esta Garantia será considerada sem efeito quando: 

1. Do decurso normal do prazo de sua validade. 

2. O equipamento for entregue para conserto a pessoas não 

autorizadas pela OZOXI, ou se forem verificados sinais de 

violação das suas características originais. 

3. Não forem aplicadas corretamente as instruções contidas 

neste manual. 

4. Ocorrerem danos causados por violação da embalagem e/ou 

defeitos decorrentes na desembalagem e/ou transporte do 

equipamento. 

5. Danos decorrentes de descargas elétricas naturais (raios), ou 

aterramento fora das especificações ou variações picos de 

tensão acima do especificado. 

 

NOTA 

A OZOXI se reserva o direito de alterar seu produto sem aviso prévio. 

 


