
Generadors d'ozó  

Referència: C-6885T
Cobertura: 120m ²
Alimentació: 110V / 60Hz o 220V / 50Hz
Temperatura treball: -10 ~ + 35ºC
Temperatura emmagatzemada: -20 º fins 60º
Humitat relativa treball: 20 a l'80%
Consum: 8W
Freqüència treball: 480KHz
Producció ozó: 200 mg / h ± 20%
Transformador a 230V
Mesures: 85 x 25 mm Ø
Transformador: 57 x 40 x 30 mm
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Referència: C-6886T
Cobertura 300m ²
Alimentació: 110V / 60Hz o 220V / 50Hz
Temperatura treball: -10 ~ + 35ºC
Temperatura emmagatzemada: -20 º fins 60º
Humitat relativa treball: 20 a l'80%
Consum: 8W
Freqüència treball: 480KHz
Producció ozó: 500 mg / h ± 20%
Transformador a 230V
Mesures: 105 x 30 mm Ø
Transformador: 57 x 40 x 30 mm

http://www.cebek.com/


Cebek presenta els seus nous generadors d'ozó, models C-6885T i C-6886T, amb una 
producció de 200 mg i 500mg / hora respectivament, que es subministra juntament amb la 
seva font d'alimentació electrònica d'alta tensió, per fabricar un petit canó d'ozó complet, amb 
alimentació directa a 110 / 230VAC i 50 / 60Hz, ja que admet les 2 tensions de xarxa més 
habituals.

L'ozó és un biocida reconegut per l'OMS per al seu ús amb aigua (ozonitzada), per la seva 
eficàcia fungicida i bactericida, superior a la del clor, i cada vegada s'utilitza més en piscines, 
spas jacuzzis, i processos industrials.

L'ozó com biocida en l'aire, també és àmpliament usat i reconegut, però només es permet el 
seu ús "sense gent", a causa de la gran oxidació bactericida, i virucida de l'ozó, per la qual 
cosa es recomana que només sigui usat per professionals, i que s'administri i dosifiqui el seu 
ús, per empreses reglades, autoritzades, i amb coneixements de desinfecció i esterilització.

Fadisel distribuirà aquesta nova gamma de Cebek, de generadors d'ozó, i l'anirà 
complementant amb generadors més grans, més potents, per cobrir la majoria de necessitats 
industrials.
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