
JAK TO FUNGUJE

Robustní průmyslový generátor ozonu pro dezodorizaci  
a dezinfekci velkých prostor, včetně vestavěného 
destruktoru ozonu pro vyšší stupeň vyčištění a zkrácení 
celého čistícího procesu:

• Průmyslové výrobní haly včetně potravinářských  
a farmaceutických

• Koncertní sály, divadla, kina
• Školní jídelny, tělocvičny, učebny
• Tramvaje, autobusy, vlaky
• Prostory po požárech a povodních 

a mnoho dalších aplikací

Umístění ozonového generátoru 
do prostoru nebo napojení na 
ventilační potrubí/hadici. Pro 

obsluhu postačí jedna osoba.

Jednoduché nastavení optimálního 
ozonizačního procesu pro kon-

krétní podmínky: doba produkce 
ozonu a destrukce ozonu.

Dálkové ovládání s optickou signali-
zací pro zajištění bezpečnosti. Vesta-

věný destruktor ozonu urychluje 
odstranění ozonu z upravovaného 
prostoru a zvyšuje účinnost vyčiště-

ní vzduchu.

Generátor ozonu LifeOX-AIR® Industrial je optimalizovaný na proudění vzduchu pro dosažení maximální 
produkce ozonu, který účinně ničí koronaviry SARS-COV-2 způsobující COVID-19. 
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Industrial 40

 Pseudomonas 
aeruginosa

Staphylococcus
aureus

Candida
albicans

Odstranění 
pachů

 Escherichia
coli

MRSA

ničení koronavirů 
ve vzduchu včetně 

COVID-19

ničení koronavirů 
na povrchu včetně 

COVID-19

01 02 03

velikost 

prostor do

 2000 m
3

možnost napo-

jení na potrubí 

nebo hadici

SPECIFIKACE

digitální displej, dálkové
do 2000 m3 

dle aplikace (dezodorizace / dezinfekce)
3,5 kW
230 V AC, 1 fáze

900 m3 / h 
do 40 g O

3
/h ze vzduchu*

78x65x170 cm / 115 kg
70 dB

Ovládání
Velikost prostor
Čas ošetření
Příkon
Napájení

Průtok vzduchu
Produkce ozonu
Rozměr/hmotnost
Hlučnost

* produkce ozonu závisí na podmínkách provozování ozonizátoru 

ověřeno:

v2
02

1-
03+420 602 413 980

+420 702 131 740

www.lifetechhome.cz
sales@lifetechozone.cz 

Výrobce:
Vyrobeno:
Servis:

LIFETECH s.r.o.
EU - CZ 

LIFETECH s.r.o.

LIFETECH s.r.o.

Košinova 2116/19
612 00 Brno



JAK TO FUNGUJE

• ničí viry, bakterie, plísně a zápach

• účinná a rychlá dezinfekce a dezodorizace

• efektivní ničení virů včetně koronavirů 

způsobující COVID-19

• bez použití přídavných chemických látek

• snadné a intuitivní ovládání

• ideální na menší prostory a automobily, byty, 

kanceláře, lodě, karavany, ...
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Přístroj pracuje na principu působení aktivního kyslíku  

(O3/ozon), který se po ukončení aplikace přemění zpátky na 

kyslík (O2). Ozon jako oxidační činidlo má velmi silné dezin-

fekční účinky a ve formě plynu jej lze použít v uzavřených 

prostorách, kde dezinfikuje jak vzduch, tak i povrchy! 

Univerzální generátor ozonu do 

domácnosti i na cestování

LifeOX-AIR® Ozzy

Dezodorizace a dezinfekce
klimatizace a interiéru Vašeho vozu

od 15 min čištění

velikost 

prostor

 do 30 m
3časovač

15 min

až 24 hod

SPECIFIKACE

0–24 hod

do 30 m3

dle aplikace (dezodorizace / dezinfekce)

15 W 

230 V AC / 12 V DC (včetně adaptérů)

do 0,5 g O
3
/h*

30 m3 / h 

18x7x7 cm / 599 gramů

38 dB

Časovač

Vel. prostoru

Čas ošetření

Příkon

Napájecí napětí

Produkce ozonu

Průtok vzduchu

Rozměr/ Váha 

Hlučnost

* produkce ozonu závisí na podmínkách provozování ozonizátoru  
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Pro účinné ničení koronavirů SARS-COV-2 způsobující COVID-19 
je NUTNÝ MINIMÁLNÍ PROVOZ 4 HODINY!

JAK TO FUNGUJE

• ničí viry, bakterie, plísně a zápach

• účinná a rychlá dezinfekce a dezodorizace

• efektivní ničení virů včetně koronavirů způsobující COVID-19

• bez použití přídavných chemických látek

• snadné a intuitivní ovládání a nastavení režimu 24 h / 7 dnů

• ideální na prostory, jako jsou byty, restaurace, hotelové 

pokoje, kanceláře, ... 

LifeOX-AIR®

Ultra Digital 5

Přístroj pracuje na principu působení aktivního kyslíku  

(O3/ozon), který se po ukončení aplikace přemění zpátky na 

kyslík (O2). Ozon jako oxidační činidlo má velmi silné dezin-

fekční účinky a ve formě plynu jej lze použít v uzavřených 

prostorách, kde dezinfikuje jak vzduch, tak i povrchy! 

Ozonový generátor nové třídy

 Pseudomonas 
aeruginosa

Staphylococcus
aureus

Candida
albicans

Odstranění 
pachů

 Escherichia
coli

MRSA

ničení koronavirů 
ve vzduchu včetně 

COVID-19

ničení koronavirů 
na povrchu včetně 

COVID-19

12

2222

24 hod

4

6

8

1014

16

18

20 4

6

8

1014

16

18

20

Ideální čas
dezinfekce

4–24 hod

Dezinfekce

Dezinfekce
+ Dezodorizace

D
e

zin
fe

k
c e

 (Id
e

a
lní ča

s)
D

e
zin

fe
k

c e
 (Id

e
a

lní ča
s)

velikost 

prostor

 67 m
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24h
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SPECIFIKACE

0–24 hod / 7 dnů (nastavitelný)

do 67 m3 

dle aplikace (dezodorizace / dezinfekce)

80 W

67 m3 / h 

do 5 g O
3
/h*

22x9x16 cm

32 dB

Časovač

Velikost prostor

Čas ošetření

Příkon

Průtok vzduchu

Produkce ozonu

Rozměr

Hlučnost

* produkce ozonu závisí na podmínkách provozování ozonizátoru 
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Pro účinné ničení koronavirů SARS-COV-2 způsobující COVID-19 
je NUTNÝ MINIMÁLNÍ PROVOZ 4 HODINY!

JAK TO FUNGUJE

• ničí viry, bakterie, plísně a zápach

• účinná a rychlá dezinfekce a dezodorizace

• efektivní ničení virů včetně koronavirů způsobující COVID-19

• bez použití přídavných chemických látek

• snadné a intuitivní ovládání a nastavení režimu 24 h / 7 dnů

• ideální na prostory, jako jsou byty, restaurace, hotelové 

pokoje, kanceláře, ... 

Přístroj pracuje na principu působení aktivního kyslíku  

(O3/ozon), který se po ukončení aplikace přemění zpátky na 

kyslík (O2). Ozon jako oxidační činidlo má velmi silné dezin-

fekční účinky a ve formě plynu jej lze použít v uzavřených 

prostorách, kde dezinfikuje jak vzduch, tak i povrchy! 

LifeOX-AIR®

Ultra Digital 10
Ozonový generátor nové třídy
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SPECIFIKACE

0–24 hod / 7 dnů (nastavitelný)

do 340 m3 

dle aplikace (dezodorizace / dezinfekce)

130 W

340 m3 / h 

do 10 g O3/h*

32x16x21 cm

51 dB

Časovač

Velikost prostor

Čas ošetření

Příkon

Průtok vzduchu

Produkce ozonu

Rozměr

Hlučnost

* produkce ozonu závisí na podmínkách provozování ozonizátoru 
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Pro účinné ničení koronavirů SARS-COV-2 způsobující COVID-19 
je NUTNÝ MINIMÁLNÍ PROVOZ 4 HODINY!

JAK TO FUNGUJE

Ozonový generátor nové třídy

• ničí viry, bakterie, plísně a zápach

• účinná a rychlá dezinfekce a dezodorizace

• efektivní ničení virů včetně koronavirů způsobující COVID-19

• bez použití přídavných chemických látek

• snadné a intuitivní ovládání a nastavení režimu 24 h / 7 dnů

• ideální na prostory, jako jsou byty, restaurace, hotelové 

pokoje, kanceláře, ... 

LifeOX-AIR® 

Ultra Digital 10B
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albicans

Odstranění 
pachů
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Přístroj pracuje na principu působení aktivního kyslíku  

(O3/ozon), který se po ukončení aplikace přemění zpátky na 

kyslík (O2). Ozon jako oxidační činidlo má velmi silné dezin-

fekční účinky a ve formě plynu jej lze použít v uzavřených 

prostorách, kde dezinfikuje jak vzduch, tak i povrchy! 
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prostor

 340 m
3
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24h
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SPECIFIKACE

0–24 hod / 7 dnů (nastavitelný)

do 340 m3 

dle aplikace (dezodorizace / dezinfekce)

150 W

340 m3 / h 

do 10 g O3/h*

35x16x36 cm

51 dB

Časovač

Velikost prostor

Čas ošetření

Příkon

Průtok vzduchu

Produkce ozonu

Rozměr

Hlučnost

* produkce ozonu závisí na podmínkách provozování ozonizátoru 
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Pro účinné ničení koronavirů SARS-COV-2 způsobující COVID-19 
je NUTNÝ MINIMÁLNÍ PROVOZ 2 HODINY!

JAK TO FUNGUJE

• ničí viry, bakterie, plísně a zápach

• účinná a rychlá dezinfekce a dezodorizace

• efektivní ničení virů včetně koronavirů způsobující COVID-19

• bez použití přídavných chemických látek

• snadné a intuitivní ovládání a nastavení režimu 24 h / 7 dnů

• ideální na prostory, jako jsou byty, restaurace, hotelové 

pokoje, kanceláře, ... 

Přístroj pracuje na principu působení aktivního kyslíku  

(O3/ozon), který se po ukončení aplikace přemění zpátky na 

kyslík (O2). Ozon jako oxidační činidlo má velmi silné dezin-

fekční účinky a ve formě plynu jej lze použít v uzavřených 

prostorách, kde dezinfikuje jak vzduch, tak i povrchy! 

LifeOX-AIR®

Ultra Digital 20
Ozonový generátor nové třídy
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SPECIFIKACE

0–24 hod / 7 dnů (nastavitelný)

do 340 m3 

dle aplikace (dezodorizace / dezinfekce)

220 W

340 m3 / h 

do 20 g O3/h*

32x16x21 cm

51 dB

Časovač

Velikost prostor

Čas ošetření

Příkon

Průtok vzduchu

Produkce ozonu

Rozměr

Hlučnost

* produkce ozonu závisí na podmínkách provozování ozonizátoru 
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