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Nasze Przedsiębiorstwo wykonuje usługi ozonowania najwyższej jakości. Nasze Przedsiębiorstwo wykonuje usługi ozonowania najwyższej jakości. 
Generatory ozonu przez nas stosowane wytwarzają od 5 g do 40 g ozonu Generatory ozonu przez nas stosowane wytwarzają od 5 g do 40 g ozonu 

na godzinę. Ze względu na fakt, że do uzyskania ozonu w naszych na godzinę. Ze względu na fakt, że do uzyskania ozonu w naszych 
generatorach zastosowano metodę wyładowań koronowych możliwe jest generatorach zastosowano metodę wyładowań koronowych możliwe jest 

uzyskanie wysokiego stężenia ozonu w relatywnie krótkim czasie. uzyskanie wysokiego stężenia ozonu w relatywnie krótkim czasie. 
Zastosowanie jedynie najwyższej jakości podzespołów sprawia, że nasze Zastosowanie jedynie najwyższej jakości podzespołów sprawia, że nasze 

generatory są przystosowane do pracy w trybie ciągłym (24 h / dobę )       generatory są przystosowane do pracy w trybie ciągłym (24 h / dobę )       



  

Co to jest ozonCo to jest ozon

Gaz złożony z trzech atomów tlenu. Jest niepalny, dobrze rozpuszcza się Gaz złożony z trzech atomów tlenu. Jest niepalny, dobrze rozpuszcza się 
w wodzie. Powstaje naturalnie w atmosferze, może być również w wodzie. Powstaje naturalnie w atmosferze, może być również 
produkowany przez specjalistyczne urządzenia – generatory ozonu. produkowany przez specjalistyczne urządzenia – generatory ozonu. 
Wytworzony ozon wchodzi w reakcję z związkami organicznymi             Wytworzony ozon wchodzi w reakcję z związkami organicznymi             
( pleśnie, grzyby, wirusy, bakterie, alergeny ) i całkowicie je niszczy.( pleśnie, grzyby, wirusy, bakterie, alergeny ) i całkowicie je niszczy.



  

Zasada OzonowaniaZasada Ozonowania

Proces ozonowania polega na tym, iż ozon O3 rozkładając się uwalnia Proces ozonowania polega na tym, iż ozon O3 rozkładając się uwalnia 
cząsteczkę tlenu w trwałej formie O2 i O w formie niesparowanej, cząsteczkę tlenu w trwałej formie O2 i O w formie niesparowanej, 
bardzo aktywnej chemicznie. „O” neutralizuje związki chemiczne w bardzo aktywnej chemicznie. „O” neutralizuje związki chemiczne w 
wyniku łączenia się z nimi a proces ten określa się mianem wyniku łączenia się z nimi a proces ten określa się mianem ozonowaniaozonowania. . 
W efekcie otrzymujemy powietrze czyste i świeże a zarazem wolne od W efekcie otrzymujemy powietrze czyste i świeże a zarazem wolne od 
wirusów, bakterii i innych szkodliwych związków.wirusów, bakterii i innych szkodliwych związków.



  

Ciekawe liczbyCiekawe liczby

 Udowodniono, że działanie bakteriobójcze ozonu Udowodniono, że działanie bakteriobójcze ozonu 
jest prawie 50 razy skuteczniejsze i 3000 razy jest prawie 50 razy skuteczniejsze i 3000 razy 
szybsze niż chloru.szybsze niż chloru.

 Działanie ozonu już w kilka minut zabija wszystkie Działanie ozonu już w kilka minut zabija wszystkie 
bakterie, wirusy, grzyby itp.bakterie, wirusy, grzyby itp.

 Zapach ozonu wyczuwalny jest już przy stężeniu Zapach ozonu wyczuwalny jest już przy stężeniu 
0,02 -0,05 ppm, ale dopiero przy stężeniu powyżej 0,02 -0,05 ppm, ale dopiero przy stężeniu powyżej 
0,08 ppm w wdychanym powietrzu przez 8 godzin 0,08 ppm w wdychanym powietrzu przez 8 godzin 
ozon staje się niebezpieczny.ozon staje się niebezpieczny.

 Cząsteczka ozonu jest bardzo nietrwała. Okres Cząsteczka ozonu jest bardzo nietrwała. Okres 
połowicznego rozpadu wynosi tylko 20-50 minut w połowicznego rozpadu wynosi tylko 20-50 minut w 
powietrzu oraz 1-10 minut w wodzie. Szybko powietrzu oraz 1-10 minut w wodzie. Szybko 
rozpada się wówczas na tlen ( Orozpada się wówczas na tlen ( O22) i jednoatomowy ) i jednoatomowy 
( O ), który jest bardzo silnym utleniaczem, ( O ), który jest bardzo silnym utleniaczem, 
silniejszym niż tlen dwuatomowy. Przyłącza się do silniejszym niż tlen dwuatomowy. Przyłącza się do 
podwójnego wiązania w cząsteczkach podwójnego wiązania w cząsteczkach 
nienasyconych związków organicznych, drastycznie nienasyconych związków organicznych, drastycznie 
zmieniając ich właściwości.zmieniając ich właściwości.  



  

Skuteczność OzonuSkuteczność Ozonu

CechyCechy OzonOzon

Toksyczność dla bakterii, Toksyczność dla bakterii, 
wirusów, grzybówwirusów, grzybów

dużaduża

Toksyczność dla owadówToksyczność dla owadów   średniaśrednia

Wpływ na jakość produktówWpływ na jakość produktów   bez wpływubez wpływu

Wpływ na kiełkowanie nasionWpływ na kiełkowanie nasion bez wpływubez wpływu

PalnośćPalność nie palnynie palny

Rakotwórczość Rakotwórczość nie rakotwórczynie rakotwórczy

Zagrożenie dla środowiskaZagrożenie dla środowiska brakbrak

Sorpcja przez produktySorpcja przez produkty niskaniska



  

Zastosowanie ozonuZastosowanie ozonu

1.Usuwanie pleśni i grzybów1.Usuwanie pleśni i grzybów

2.Dezaktywacja bakterii i wirusów2.Dezaktywacja bakterii i wirusów

3. Neutralizacja alergenów ( np. roztocze, pyłki kwiatowe )3. Neutralizacja alergenów ( np. roztocze, pyłki kwiatowe )

4. Neutralizacja nieprzyjemnych zapachów ( odór papierosowy )4. Neutralizacja nieprzyjemnych zapachów ( odór papierosowy )

5. Dezynsekcja – tępienie szkodliwych owadów5. Dezynsekcja – tępienie szkodliwych owadów

6. Deratyzacja - działa odstraszająco na myszy i szczury 6. Deratyzacja - działa odstraszająco na myszy i szczury 

7. Destrukcja związków wielopierścieniowych7. Destrukcja związków wielopierścieniowych



  

Zastosowanie ozonu – usuwanie pleśni i grzybówZastosowanie ozonu – usuwanie pleśni i grzybów

 Brak wentylacji i wysoka Brak wentylacji i wysoka 
wilgotność sprzyja powstawaniu wilgotność sprzyja powstawaniu 
pleśni ( Aspergillus versicolor, pleśni ( Aspergillus versicolor, 
Stachybotrys chartarum ) i Stachybotrys chartarum ) i 
grzybówgrzybów

 Dawkowanie ozonem skutecznie Dawkowanie ozonem skutecznie 
neutralizuje grzyby i pleśnie oraz neutralizuje grzyby i pleśnie oraz 
ich mykotoksynyich mykotoksyny

 Ozon oczyszcza ściany z pleśni i Ozon oczyszcza ściany z pleśni i 
usuwa nieprzyjemny zapach usuwa nieprzyjemny zapach 
stęchliznystęchlizny

 Bez problemu niszczy formy Bez problemu niszczy formy 
przetrwalnikoweprzetrwalnikowe



  

Zastosowanie ozonu – eliminacja bakterii i wirusówZastosowanie ozonu – eliminacja bakterii i wirusów

 Giną już w śladowych ilościach ozonuGiną już w śladowych ilościach ozonu

 Stosowanie ozonu niszczy endospory Bacillus anthracis ( wąglik )Stosowanie ozonu niszczy endospory Bacillus anthracis ( wąglik )

 Ozon zapobiega przedwczesnemu psuciu się żywności ( gnicie )Ozon zapobiega przedwczesnemu psuciu się żywności ( gnicie )



  

Zastosowanie ozonu – neutralizacja alergenów  Zastosowanie ozonu – neutralizacja alergenów  
( roztocze, pyłki kwiatowe )( roztocze, pyłki kwiatowe )

 Stężenie ozonu powyżej 0,05 ppm skutecznie neutralizuje roztocze Stężenie ozonu powyżej 0,05 ppm skutecznie neutralizuje roztocze 
będące przyczyną licznych astm, alergiibędące przyczyną licznych astm, alergii

 Tlen uwalniany podczas rozkładu ozonu neutralizuje uciążliwe dla Tlen uwalniany podczas rozkładu ozonu neutralizuje uciążliwe dla 
zdrowia właściwości pyłków kwiatowych, zapobiegając alergiom, zdrowia właściwości pyłków kwiatowych, zapobiegając alergiom, 
podrażnieniom gardła, nosa i oczupodrażnieniom gardła, nosa i oczu



  

Zastosowanie ozonu – neutralizacja Zastosowanie ozonu – neutralizacja 
zapachówzapachów

 Ozon neutralizuje odór papierosowy z pomieszczeń ścian, mebli, tapicerek Ozon neutralizuje odór papierosowy z pomieszczeń ścian, mebli, tapicerek 
samochodowychsamochodowych

 Usuwa zapach spaleniznyUsuwa zapach spalenizny

 Neutralizacja zapachów zachodzi na wskutek reakcji utleniania przez ozon szkodliwych Neutralizacja zapachów zachodzi na wskutek reakcji utleniania przez ozon szkodliwych 
związków ( np. nikotyna )związków ( np. nikotyna )



  

Zastosowanie ozonu – dezynsekcja i deratyzacjaZastosowanie ozonu – dezynsekcja i deratyzacja

 Ozon działa zabójczo na owady, które wywołują wielkie szkody w przemyśle zbożowo-Ozon działa zabójczo na owady, które wywołują wielkie szkody w przemyśle zbożowo-
młynarskim, spożywczym i owocowo-warzywnymmłynarskim, spożywczym i owocowo-warzywnym

 Użycie ozonu działa również odstraszająco na gryzonie ( np. myszy, szczury )Użycie ozonu działa również odstraszająco na gryzonie ( np. myszy, szczury )





  

Zastosowanie ozonu - Zastosowanie ozonu - 
przykładyprzykłady    

    1.Służba zdrowia 1.Służba zdrowia 
              
    2. Hotelarstwo i Spa2. Hotelarstwo i Spa

    3.Przemysł zbożowo-młynarski, nasiennictwo oraz przemysł owocowo-3.Przemysł zbożowo-młynarski, nasiennictwo oraz przemysł owocowo-
        - warzywny                               - warzywny                               

    4.Restauracje i Gastronomia4.Restauracje i Gastronomia

    5.Zakłady mechaniki pojazdowej5.Zakłady mechaniki pojazdowej

    6. Sprzątanie i dezynfekcja6. Sprzątanie i dezynfekcja

    8. Wentylacja i chłodnictwo8. Wentylacja i chłodnictwo

    9. Magazynowanie półproduktów spożywczych ( np. mąki, semoliny )9. Magazynowanie półproduktów spożywczych ( np. mąki, semoliny )

    10. Zakłady przemysłu spożywczego ( przetwórstwo mięsne,    10. Zakłady przemysłu spożywczego ( przetwórstwo mięsne,    
            rybne itp. )rybne itp. )



  

Służba zdrowiaSłużba zdrowia

 Regularne ozonowanie pomieszczeń zapobiega Regularne ozonowanie pomieszczeń zapobiega 
infekcjom i zakażeniom ( np. korytarze i bloki infekcjom i zakażeniom ( np. korytarze i bloki 
operacyjne w szpitalach, przychodnie, gabinety operacyjne w szpitalach, przychodnie, gabinety 
stomatologiczne )stomatologiczne )

 Ozon ma również zastosowanie lecznicze ( np. Ozon ma również zastosowanie lecznicze ( np. 
wykorzystywany jest na szeroką skalę w gojeniu wykorzystywany jest na szeroką skalę w gojeniu 
oparzeń i ran pooperacyjnych) oparzeń i ran pooperacyjnych) 

                                                                      
                                                              



  

Hotelarstwo i SpaHotelarstwo i Spa

 Dzięki zastosowaniu generatora ozonu z pokoi hotelowych w sposób szybki i Dzięki zastosowaniu generatora ozonu z pokoi hotelowych w sposób szybki i 
bezproblemowy usuwane są nieprzyjemne zapachy ( np. odór papierosowy )bezproblemowy usuwane są nieprzyjemne zapachy ( np. odór papierosowy )

 Ozon zapobiega wystąpieniu bakterii, wirusówOzon zapobiega wystąpieniu bakterii, wirusów

 Degraduje alergeny co ma duży wpływ na komfort wypoczynku alergików ( pyłki, Degraduje alergeny co ma duży wpływ na komfort wypoczynku alergików ( pyłki, 
roztocza )roztocza )

 Ozonowanie kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w pokojach hotelowych Ozonowanie kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w pokojach hotelowych 
zapobiega licznym infekcjom górnych dróg oddechowych ( np.. Legionelloza )zapobiega licznym infekcjom górnych dróg oddechowych ( np.. Legionelloza )



  

NasiennictwoNasiennictwo

 W młynach i zakładach produkujących żywność ozonowanie zapobiega zanieczyszczaniu W młynach i zakładach produkujących żywność ozonowanie zapobiega zanieczyszczaniu 
mąki i innych surowców przez organizmy żywe ( np. owady, gryzonie ).mąki i innych surowców przez organizmy żywe ( np. owady, gryzonie ).

 Udowodniono, że ozon praktycznie nie ma negatywnego wpływu na zdolność Udowodniono, że ozon praktycznie nie ma negatywnego wpływu na zdolność 
kiełkowania nasion co potwierdza wykorzystanie generatorów ozonów jako czynnika kiełkowania nasion co potwierdza wykorzystanie generatorów ozonów jako czynnika 
ochronnego w zakładach wytwarzających materiał siewny.ochronnego w zakładach wytwarzających materiał siewny.



  

Przemysł zbożowo-młynarski nasiennictwo oraz przemysł Przemysł zbożowo-młynarski nasiennictwo oraz przemysł 
owocowo warzywny - wnioskiowocowo warzywny - wnioski

 Nasiona czterech gatunków zbóż ( żyto, pszenżyto, pszenica zwyczajna, pszenica durum ) Nasiona czterech gatunków zbóż ( żyto, pszenżyto, pszenica zwyczajna, pszenica durum ) 
poddane długotrwałemu ozonowaniu nie straciły na zdolności kiełkowaniapoddane długotrwałemu ozonowaniu nie straciły na zdolności kiełkowania

 Wykorzystując toksyczne działanie ozonu można go użyć do niszczenia owadzich Wykorzystując toksyczne działanie ozonu można go użyć do niszczenia owadzich 
szkodników ziarna w nasiennictwieszkodników ziarna w nasiennictwie

 Nasiona mocniej porażone grzybami pod wpływem ozonu uzyskują nieznacznie większą Nasiona mocniej porażone grzybami pod wpływem ozonu uzyskują nieznacznie większą 
zdolność kiełkowaniazdolność kiełkowania



  

Restauracje i gastronomiaRestauracje i gastronomia

 Ozon skutecznie usuwa nieprzyjemne zapachy powstające podczas przyrządzania Ozon skutecznie usuwa nieprzyjemne zapachy powstające podczas przyrządzania 
potraw ( np. smażenie )potraw ( np. smażenie )

 Dezynfekcja żywnościDezynfekcja żywności

 Chroni przed zakażeniem wirusowym i bakteryjnymChroni przed zakażeniem wirusowym i bakteryjnym

 Działa zabójczo na owadyDziała zabójczo na owady



  

Zakłady Mechaniki PojazdowejZakłady Mechaniki Pojazdowej

 Eliminacja zapachu z pomieszczeń ( malowanie, lakierowanie )Eliminacja zapachu z pomieszczeń ( malowanie, lakierowanie )

 Usuwanie dymu papierosowego z tapicerek samochodowychUsuwanie dymu papierosowego z tapicerek samochodowych

 Dezynfekcja układu wentylacjiDezynfekcja układu wentylacji

 Odkażanie klimatyzacji samochodowej ozonemOdkażanie klimatyzacji samochodowej ozonem



  

Sprzątanie i dezynfekcjaSprzątanie i dezynfekcja

 Ozonowanie pomieszczeń (likwidacja zapachów, sterylizacja )Ozonowanie pomieszczeń (likwidacja zapachów, sterylizacja )

 Usuwanie szkód po spaleniach i zalaniachUsuwanie szkód po spaleniach i zalaniach

 Czyszczenie wentylacjiCzyszczenie wentylacji

 Usuwanie bakterii i wirusów z powietrza i wodyUsuwanie bakterii i wirusów z powietrza i wody



  

Wentylacja i chłodnictwoWentylacja i chłodnictwo

 Czyszczenie wentylacji ozonemCzyszczenie wentylacji ozonem

 Czyszczenie klimatyzacji ozonemCzyszczenie klimatyzacji ozonem

 Usuwanie pleśni, bakterii, wirusówUsuwanie pleśni, bakterii, wirusów

 Odgrzybianie ukłądu chłodniczegoOdgrzybianie ukłądu chłodniczego



  

Magazynowanie półproduktów przemysłu spożywczegoMagazynowanie półproduktów przemysłu spożywczego

 Proces ozonowania w znaczy sposób podnosi warunki w przechowalnictwie produktów i Proces ozonowania w znaczy sposób podnosi warunki w przechowalnictwie produktów i 
półproduktów spożywczych ( np. mąka , semolina )półproduktów spożywczych ( np. mąka , semolina )

 Przedłuża trwałość oraz przydatność do spożycia półproduktów spożywczychPrzedłuża trwałość oraz przydatność do spożycia półproduktów spożywczych

 Chroni produkty przed szkodnikami  ( np. owady, gryzonie )Chroni produkty przed szkodnikami  ( np. owady, gryzonie )



  

Zakłady przetwórstwa mięsnego i rybnegoZakłady przetwórstwa mięsnego i rybnego

 Poprawa jakości i zapachu powietrza ( komory chłodnicze, mroźnie )Poprawa jakości i zapachu powietrza ( komory chłodnicze, mroźnie )

 Chroni mięso i ryby przed zakażeniem bakteryjnym i wirusowym co przekłada się na Chroni mięso i ryby przed zakażeniem bakteryjnym i wirusowym co przekłada się na 
jakość surowca i okres przydatności do spożyciajakość surowca i okres przydatności do spożycia

 Periodyczna dezynfekcja ozonem ładunkowej części samochodów dostawczych sprzyja Periodyczna dezynfekcja ozonem ładunkowej części samochodów dostawczych sprzyja 
zachowaniu warunków aseptycznychzachowaniu warunków aseptycznych

                                        
                                        

                                        


