Dezinfekční kabiny
Kabina SIDI OZOCAB
Kabina OZOCAB se používá k dezinfekci a k odstranění pachů u široké škály oblečení jako jsou šaty, pracovní
oděvy, obuv, klobouky a sportovní helmy. Je však možné tuto kabinu použít i na polštáře, deky, ložní prádlo a
záclony. Použití kabiny OZOCAB je oceňováno především pro čištění těch druhů oděvů, které nemohou být čištěny
a žehleny tradičním způsobem, jako jsou například divadelní kostýmy. Ozón zcela odstraní pachy z tkanin bez
jejich poškození a celkově má vysoce dezinfekční účinek, takže se v oděvu obnoví příjemný pocit svěžesti.
Kabina OZOCAB odstraňuje zápach a dezinfikuje zcela přirozeným způsobem, bez použití jakýchkoliv chemikálií.
OZOCAB patří mezi "čisté technologie" a generuje přírodní plyn - ozón - v první fázi svého cyklu (cca 1/3 celkově
nastaveného času). Ozón je přírodní plyn s velkou sterilizační silou. Když se ozón dostane do kontaktu s
organickým materiálem, nastane oxidace. Jinými slovy všechny bakterie, viry, plísně a dokonce i chemické
pachové molekuly oxidují, a tím se odstraní. V důsledku toho se všechny "živé" mikroorganismy usmrtí, zatímco
molekuly zápachu jsou transformovány a odstraněny. Během zbývajícího času tento stroj ozón uvnitř zcela
odstraní a zregeneruje na čistý kyslík beze zbytků. Dveře kabiny mohou být otevřeny až poté, co byl ozón zcela
odstraněn, a to za pomoci kontroly PPM detektoru, takže je zařízení bezpečné jak pro člověka, tak pro životní
prostředí. OZOCAB neutralizuje i přetrvávající pachy (pot, moč, zvratky, kouř z požáru nebo cigaretový kouř,
zápach po zvířatech, zápachy z kuchyně, plísně, naftalín, laky atd.).
Kabinu lze snadno instalovat kdekoliv s jednoduchou zásuvkou, není potřeba žádné odsávací potrubí. Kabina
může provádět až 20 cyklů za hodinu. Je vybavena mikroprocesorem a dotykovou obrazovkou PLC se 6
základními programy, každý se 3 možnostmi: krátkodobého, střednědobého či dlouhodobého cyklu s předem
nastaveným časováním a s možností zvýšení časování u dlouhodobého cyklu až na maximálně 99 minut. Kabina
se standardně dodává s věšáky, 2 policemi, které mohou být umístěny v různých výškách. Kabina je na kolečkách
s tím, že přední jsou s nastavitelnou brzdou.

Technické parametry kabiny OZOCAB
Napětí

V 230/1/50 Hz

Rozměry - stroje

Spotřeba elektřiny

W

Hmotnost

450

mm
kg
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