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RXO 1000 - APARAT DE DEZINFECTAT SUPRAFEȚE, AER ȘI ELIMINARE MIROSURI 

                               CU TEHNOLOGIE INOVATIVĂ
-  Distruge bacteriile și virușii
-  Dezinfectează suprafețele, aerul ambiental și elimină mirosurile neplăcute
Avantaje față de alte aparate / tehnologii existente:
-  Fără substanțe chimice, tehnologie verde
-  Descompunere totală rapidă (4 ore) al ozonului în exces, cu degajare de aer proaspăt, bogat în oxigen
-  Efect dezinfectant dublat prin fotoliză
-  Fără filtre speciale / cos�sitoare
-  Funcționarea nu depinde de temperatura ambientală, nici de umiditatea rela�vă mare
-  Fără producere de oxizi de azot dăunători sănătății
-  Costuri mici pe termen lung, amor�zare rapidă
- Can�tate mare de aer tratat, până la 1000 m³ volum interior

Tratarea cu                                     a aerului ambiental este cea mai
profesională metodă de dezinfectare. 
Ozonul este un oxidant puternic, fiind mai eficient decât clorul, cu o 
viteză de reacție mult mai mare, capacitate de pătrundere excelentă, 
ajungând și în locurile cele mai ascunse.
Distruge orice microorganism existent, fără apariția rezistenței la 
substanțele chimice clasice. 
Ozonul dezinfectează suprafețele și aerul cu acțiune sinergică: 
efectul ozonului și fotoliză UV. 
Razele UV au efect germicid puternic.
Manevrare și întreținere ușoară, aparat mobil. 
Design modern, carcasă din oțel inoxidabil. 
Se recomandă u�lizarea aparatului în cabinete medico-dentale,
farmacii, laboratoare,  săli de așteptare, birouri, 
saloane de înfrumusețare, restaurante, baruri, hoteluri, bucătării, 
clădiri industriale, școli, grădinițe, locuințe, săli publice, -de sport, 
-de fitness.
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RXO - 1000 Date tehnice 
 

Dimensiuni                      L x l x h 320x252x602 mm

Producere de ozon         10 g/h

Debit de aer maxim       350 m³/h

Tensiune de rețea          230 V (50 Hz)

Consum de energie 

electrică                           245 W

Amperaj                           0,8 A

Putere de emisie VUV

[W185 nm]                           4 x 26 W

Putere de emisie UV-C

[W253,7 nm]                         4 x 9 W

Durată de funcționare

tub VUV                           8000 ore

Putere ven�lator            3 x 35 W

Protecție                          IP54

Material carcasă             Oțel rezistent la coroziune 

                                          1.4301 DIN (AISI 304)

Culoare                             Argin�u

Greutate                          14 kg

2.260 € 
+ TVA



În camera reactorului tuburile VUV la lungime de undă de 180-260 nm produc ozon din oxigenul aerului 
ambiental și prin fotoliză distrug microorganismele care trec prin aparat.

Ozonul este o moleculă instabilă datorită 

legăturii slabe între atomii de oxigen.

Această instabilitate face  din ozon  un 

agent oxidant și dezinfectant puternic.

Din cauza efectului oxida�v moleculele de

ozon intră în contact cu materiale sensibile,

inclusiv cu microorganisme, virusuri, bacterii, 

mucegaiuri, respec�v compuși organici 

și anorganici.
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După producerea can�tății de ozon necesar în încăpere, tuburile care generează ozonul se opresc automat, 
ven�latoarele rămân în funcțiune în vederea favorizării descompunerii ozonului rămas. Această descompunere 
este rapidă, �mpul de înjumătățire poate fi 30-50 minute. Ca și proces natural de descompunere, ozonul se 
transformă în oxigen. Cât mai dinamic este fluxul de aer și cât mai mare este temperatura și umiditatea încăperii, 
cu atât mai mic este �mpul de înjumătățire. După terminarea procesului de oxidare ven�latoarele funcționeză încă 4 ore.

RXO 1000

- Cea mai modernă producere de ozon curat 
- Ozon produs (bonding orbital) cu �mp scurt de înjumătățire 
  respec�v descompunere rapidă 
- U�lizare zilnică 
- Nu este sensibil la temperatură
- Nu este sensibil la umiditatea aerului ambiental
- Nu produce substanțe nocive, dăunătoare sănătății 
- Fotoliză puternică datorită spectrului larg UVC, 
  efect germicid (dezinfectare) pronunțat
- Putere de ven�lație mare, dezinfectare ambientală uniformă 
- Nu este sensibil la praf și insecte, întreținere ușoară
- Funcționare sigură și de lungă durată, inclusiv mărimi industriale 
- Meniu și program inteligent, SELF TEST (autoprogramare),
  cu pornire întârziată
- Tensiune electrică mică, fără probleme la componenții electrici 

Generatoare de ozon cu tehnologie clasică cu descărcare electrică corona

- Tehnologie eficientă cu tensiune mare, dar cu efecte dăunătoare 
- Ozon produs (not bonding / an� bonding orbital) cu descompunere lentă
   sub control dificil
- La u�lizare zilnică pot apărea urme de  oxidație pe anumite suprafețe
- Sensibil la temperatură 
- Foarte sensibil la umiditatea aerului ambiental 
- Emanare de oxizi de azot dăunători sănătății umane.
- Dezinfectare fără fotoliză, efect germicid redus 

- Dezinfectare ambientală neuniformă
- Sensibil la praf și insecte, necesită întreținere frecventă
- Tehnologie complicată, posibilitate de defectare
- Se folosește doar un temporizator simplu

- Tensiune mare, posibilitate de defectare

Avantajele                                    față de tehnologia clasică de descărcare electrică corona
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