
OzonePRO
 

MAHLE

Напълно автоматизиран
апарат за дезинфекция

OzonePRO е професионален апарат за дезинфекция
на вашият сервиз.
За здравето на вас и вашите клиенти!

n Лесен за употреба и 100% екологичен
n Напълно автоматичен
n За автомобили, камиони, автобуси и помещения
n За дезинфекция на работните места
n Идеално решение за магазини и хотели

Произведено 
от

СИГУРНО
БЪРЗО и 
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MAHLE OzonePRO

Google Play 

Професионална дезинфекция, без проблеми

Вашият източник на защита.
OzonePRO е професионалната система за дезинфенкция която вашият сервиз трябва да 
прибави към сервизното обслужване на автомобилите.

Обявете
война на
вирусите 

сервиз!
във вашия

процедура със отлични резултати, за-
ради ръководения от специален соф-
туер процес по дезинфекция, който 
чрез информацията от сензори анали-
зира концентрацията на газа доставян
в купето на автомобила, докато не се 
достигне идеалния праг на насищане
и поддържа неговото ниво за времето 
необходимо за постигане на дезинфе-
ция, по специална стратегия основана
на вида автомобил и околни фактори.

аромат, предизвикан от бактерии
гъбички и плесени спотайващи се
в интериара на автомобила.

OzonePRO предлага интелигентна 

Системата премахва също и лош

Защо дезинфекцията на купето
на автомобила е толкова важна?

Вируси, бактерии и плесен може да се
спотайват в тапицерията и климатичната
система на всеки автомобил който влиза
във вашия сервиз. За да запазите вашето 
здарве както и това на вашите служители
и клиенти, дезинфекцията на интериора 
на автомобила е повече от задължителна.

Озона  (O3), се използва широко за 
дезинфекция на болници, правейки 
вирусите които може да се намират по

зира купето от бактерии и плесени. 
повърхностите инертни, докато стерили-

Признат като естествен дезинфектант,

може да се прилага върху въздух, вода, 
повърхности и тъкани.

Неговото дезинфекционно въздействие 
Озона предлага много възможности:

12 V 

за запалкаот изхода 

Захранване
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Защо да 
изберете Озон?
окислява и нарушава молекулярната структура на бактерии, плесени и вируси.
Озон е природен газ, широко използван в болничните помещения поради способността си да 

се  генерира  в  природата  чрез 
електрически  разряд:  чрез  разделяне 

единични  молекули  от  атомен 

образува нова 3-атомна молекула.

Всяка отделна молекула на Озон (O3) 

на  някои  молекули  кислород  (O2)  в 

кислород  (O1),  от  които  може  да  се 

Новата  молекула  е  краткотрайна: 
фактически Озонът се разлага бързо,
 разпада  се  на  кислород  само 
няколко минути след създаването си.

OzonePRO от MAHLE използва същата
технология в процеса на работат си.

Effect, Озонът се генерира и изтласква
 в  околната  среда,  в  съответствие  с 
параметрите  на  процедурата  по 
дезинфекция.  Тази  технология  ни 
позволява  да  генерираме  големи 
количества озон за кратко време. Това
 помага да се достигне необходимото 
ниво  на  насищане  бързо,  по  този 
начин  значително  се  увеличава 
ефективността  в  сравнение  с  други 
съществуващи системи.

Чрез  керамичните  плочи  с  Corona 

Сензорът
Специалният вграден сензор играе основна
 роля.  Чрез  анализ  на  няколко екологични 
параметъра,  той  дава  възможност  на 

елиминирането  на  патогените,  докато 
адаптира  операцията  към  засечените 
стойности,  като по този начин се избягват 
такива  окислителни  повреди  във 
вътрешността на  превозното средство или
 в третираната среда.

софтуера  да  поддържа  самото  насищане, 
докато  е  нобходимо  за  осигуряване 

 по целия свят признават 
използването на озон като 
дезинфектиращо средство и 
дезинфектант при обработката на

 въздух и вода: естествен начин 
за стерилизиране на зони, 
замърсени с бактерии, вируси, 
спори, плесени и акари.

МНОГО ЗДРАВНИ ИНСТИТУЦИИ 
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Професионална дезинфекция, без проблеми

OzonePRO,
винаги готов за употреба.
Може да се
използва 
по всяко
време. Изключително удобен, той може да се 

използва във купето на автомобила, 
благодарение на специфичния 12V 
извод за свързване към гнездото на 
запалката.

Системата е съставена от преносим 
Озонов Генератор с висок 
капацитет (5000 mg / h), с 
изключителния, интегриран 
Многофункционален Сензор, в 
основата на системата, който 
анализира, изчислява и ръководи 
всички операции по дезинфекцията.

Задаването на
 време не е 
достатъчно!
Всяка среда има различни изисквания 
за това колко дълго и с какво 
количество озон трябва да се борави, 
в зависимост от конкретния обем 
въздух, температура и влажност, 
състав на интериора и ниво на 
почистване. Времето трябва да се 
има предвид само след достигане на 
правилното ниво на насищане в 
околната среда.

Тази задача се поема от специалния 
многофункционален сензор, който 
всъщност контролира всяка стъпка от 
процеса на дезинфекция въз основа 
на развитието на състоянието на 
околната среда и вътрешните 
параметри на автомобила.

Контролът върху процедурата по 
дезинфекция, осигурен от OzonePRO,

 предотвратява всички онези 
обстоятелства, които могат да 
застрашат крайния резултат: 
прекомерна устойчивост на озон, 
невъзможност за постигане на 
правилно насищане или 
недостатъчно време за насищане.

на MAHLE, световен лидер в 
производството на автомобилни 
филтриращи системи.

Дизайнът и инженерингът на 
функционалните логики, 
осигуряващи перфектна 
дезинфекция, са получени 
благодарение на широките 
познания и професионализма

MAHLE професионализъм

Многофункционален 
сензор

Озон
Влажност
Температура
Атмосферно налягане
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Bluetooth® +

СМАРТ aвтоматизация  
гарантирана от MAHLE.
Просто натиснете 
Старт и той ще 
свърши останалото!

Добавянето на OzonePRO като част 
от работния ви процес е супер 
просто.

Просто го поставете зоната или 
мястото, което желаете да се 
дезинфекцира, натиснете Старт и 
устройството ще направи 
останалото, като ви информира кога 
процесът е завършен и зоната е 
дезинфекцирана и безопасна.

Свързаност с 
други MAHLE 
устройства.

Директно чрез техния интерфейс ще 
можете да активирате съвместни 
операции на софтуерите, като по този
 начин ще повишите ефективността 
на дезинфекцията.

Подобно на всички други устройства 
от Mahle Aftermarket, OzonePRO има 
собствено приложение, което 
позволява да се управлява 
устройството и да се следи процеса 
дистанционно: 03-Easy.

О3-Easy, (App) 
специализирано 
мобилно приложение.

Отчет за 
дезинфекция
В края на процеса, Отчета за 
Дезинфекция може да бъде изпратен
 или отпечатан и предоставен на 
вашия клиент, като по този начин ще 
има информация за отличната 
услуга, която предоставяте.

Сензори                              Озон, Температура, Влажност, Атмосферно налягане

Работна индикация LED

Дистанционно управление          Мобилно приложение(App) в Google Play Store 

Мощност 70 W

 220 V (опция)

Размери 360 x 280 x 288 мм

Тегло 3 кг

Аксесоари

Технически спецификации

Капацитет 5.000 мг/ч 

Електрическо захранване за Озон 
Генератор за 220/110 V изх. -- 12 V

код. 1010350462XX

Без губене на време във вашата 
работилница. Заради това  
OzonePRO е оборудван с Bluetooth®, 
за връзка с всички останали 
устройства MAHLE във вашия сервиз:

 TechPRO® диагностика и ArcticPRO®
 ACX AC станции.

Захранване 12 V (от изхода за запалка)



MAHLE Aftermarket Italy S.P.A. 

Via Rudolf Diesel 10/a 

43122 Parma 

Italy

Tel. +39 0521 9544-11

Fax +39 0521 9544-90 

info.aftermarket@it.mahle.com

MAHLE Aftermarket Deutschland GmbH 

Dürrheimer Straße 49a

D-78166 Donaueschingen

Germany

Tel. +49 771 8979550

Fax +49 771 897955-90

sales-workshop-equipment@mahle.com

MAHLE Aftermarket Iberica

Carrer de Saturn 31 

08228 Terrassa (BCN) 

Spain 

Tel. +34 93 731-3802

Fax +34 93 786-2476

administracion.iberica@es.mahle.com

 

www.mahle-aftermarket.com 

www.mpulse.mahle.com
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