
Minuere 

M-ACT-3000
Luktreducerande ozongenerator

Minuere M-ACT-3000
Ozongeneratorn är inbyggd i ett chassi av syrafast 
rostfritt stål.

Ozongeneratorn har en inbyggd kontrollenhet som
övervakar vitala parametrar och stänger av
enheten vid eventuella fel. 

Ozonfunktionen inryms i en kompakt design.

Funktion
Ozongeneratorn producerar ozon som angriper källan 
till dålig lukt i utrymmen som kan innehålla organiskt 
matavfall.

Ozon (0₃) genereras av ett ozonelement, endast el och 
befintlig luft krävs i processen. Ozonproduktionen 
påbörjas så fort enheten kopplas in.

Förutom att mindre angenäma lukter reduceras 
motverkas även uppkomst av mögel.

Generatorn har en mycket låg ljudnivå.

Kostnadseffektiv
Vid en jämförelse med andra lösningar för reduktion 
av besvärande lukt excellerar Minuere M-ACT-3000.

Med en mycket låg installationskostnad och med
blygsamma driftkostnader blir det lätt att välja denna 
luktreducerande ozongenerator.

Se kostnadsjämförelse i figuren nedan.
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Ozongenerator med väggrack
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Ozongengerator,
väggmonterad Fast installation

(eller vägguttag)

Ventilation kan
stängas av

Installation
Minuere M-ACT-3000 monteras på vägg i rostfritt 
väggrack.

Elanslutning kan ske med fast anslutning eller mot 
enkelt vägguttag.

Lämplig monteringshöjd, undersida, är 2100 mm 
över golv.

Den behöver nästintill inget underhåll. 
Personal eller boende behöver ej utbildas.

Exempel på installation i avfallsutrymme

Modellpecifikationer

Artikelnummer M-ACT-3000 

Ozonproduktion
Koncentration (max) 80 ppm
Produktion 0-350 mg/h
Matning (luft)
Kvalitet Inomhusluft (21% O₂)
Filterklass F-7
Fläktkapacitet (max) 47 m³/h
Omgivning
Temperatur 0 till +40°C
Luftfuktighet (max) 85% (R. H.) Icke-kondenserande
Elektriska egenskaper
Anlutningsspänning 230 VAC/50 Hz
Effekt 18 W
Övriga egenskaper
IP-klass 20
Vikt 2 kg
Storlek, exkl. rack (L×D×H) 225×100×80 mm

Ozongenerator, utan väggrack

Kapacitetsinställning

Ozonproduktion kan ställas in i intervallet 
0-100% med reglage på generatorn.

Värde kallibreras så att lukt från soprum 
och ozon minimeras. 
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