PROGRAMOWALNY SYSTEM ODŚWIEŻANIA POWIETRZA
Jeden dozownik, dwie wielkości wkładów

Dozownik
Oxygen-Pro

Wkład Grande
30/60/90 dni

Wkład regularny
30 dni

NAJLEPSZY ŚWIATOWY SYSTEM
KONTROLI ZAPACHÓW
Ciągła świeża nuta zapachowa i eliminacja odorów

Niezawodny
Wydajny
Ekonomiczny
Bezpieczny
Ekologiczny

G WA R A N TOWA N E

Torebka
z olejkiem
zapachowym

Ta precyzyjna technologia opiera się na
ogniwach paliwowych i jest stosowana
w przemyśle farmaceutycznym aby dostarczać
leki ludziom i zwierzętom.

2 baterie AA

GENERATOR
TLENU

Oxy-Gen Powered to jedyna technologia, która
gwarantuje dostarczanie zapachu w powietrzu
w sposób ciągły, konsekwentny i dokładny
przez cały czas eksploatacji wkładu.

Celulozowa podkładka

Celulozowa podkładka

Niezawodność
Wydajność

Technologia Oxy-Gen Powered jest prosta,
niezawodna i opłacalna.

Generator
tlenu
jednostajnie
uwalnia
precyzyjną
dawkę tlenu.

2 baterie
alkaliczne AA
działają nawet
przez rok

Tlen ściska
torebkę
z olejkiem
zapachowym,
wypychając
go.

Generator
tlenu

Stała,
odmierzona
dawka olejku
rozprowadzana
jest na
podkładkę
z celulozy.

Czysty, świeży
zapach jest
uwalniany
w powietrzu
pomieszczenia.

Kolejną świetną cechą urządzenia
jest sterowanie i system
przypomnień, który alarmuje kiedy
wkład musi być zastąpiony.
O jeden problem mniej
by się martwić!

Ciche
działanie

Przełącznik
sygnalizacji
dźwiękowej
WŁĄCZ/WYŁĄCZ
dla informowania
o stanie wkładu
i baterii

Przełącznik
30/60/90 dni

Wskaźniki świetlne
informujące o potrzebie wymiany
wkładu zapachowego lub baterii.

Dozownik działa poprawnie
Wymień wkład zapachowy
Wymień baterie
Można umieścić
na dowolnej wysokości.

Egzotyczny kwiatowy
zapach nocnego kwitnącego
jaśminu, kwiatu pomarańczy
i gardenii

Egzotyczna mieszanka
ananasa, owoców
tropikalnych i kokosa

Soczyste czarne czereśnie
z nutą migdałową,
śliwkową, waniliową
i cynamonową

Świeży, orzeźwiający zapach
z pachnącą lawendą
i pikantnymi ziołami

Intensywnie owocowe perfumy
z nutą pomarańczy,
wsparte ciepłymi przyprawami

Jeden dozownik...
Oxygen-Pro to idealny system kontroli zapachu dla każdego miejsca, ponieważ użytkownik może
zaprogramować dozownik do pracy przez 30, 60 lub 90 dni, i może wybrać różne poziomy
intensywności zapachu z elastycznych dwóch różnych rozmiarów wkładów do wyboru.

...i dwa różne wkłady
Najniższy koszt
użytkowania
Ekonomiczny
Regularny wkład działa przez 30 dni i jest
idealnym wyborem aby zastąpić aerozole,
żele, spraye lub inne pasywne systemy.
Wkład zawiera 20 ml czystego olejku,
którego ilość wynosi około 4 razy więcej
oleju zapachowego niż standardowa
odmierzona puszka aerozolu.

Podczas korzystania z wkładu Grande,
dozownik można zaprogramować do pracy na
30 dni, 60 dni lub 90 dni. Wkład zawiera 35 ml
czystego olejku zapachowego, czyli około 7 razy
więcej olejku zapachowego niż standardowa
odmierzona puszka z aerozolem. Intensywność
zapachu można zmienić na silny (30 dni),
normalny (60 dni) lub (90 dni) łagodny zapach.

Wkład regularny
30 dni

Wkład Grande
30/60/90 dni

Dozownik automatycznie wykrywa wkład Grande i działa zgodnie z wybranym ustawieniem.
Wkład regularny działa przez 30 dni bez znaczenia dla programowalnej pozycji przełącznika.
Wkłady Oxygen-Pro są dostępne w szerokiej gamie zapachów i są zgodne z przepisami
CARB, EU, IFRA i REACH.

Wyraﬁnowany zapach
łączący świeże jabłko
z bursztynem
i przyprawami

Fantazyjny zapach melona
modyﬁkowany chłodnymi
zielonymi nutami,
nutą cytrusową
i lekko kwiatowym tłem

Intensywne nuty kwiatowe
z tropikalnego drzewa Ylang,
lawendy i geranium z nutami
świeżej wody kolońskiej
i cytryny

Świeżo krojony,
pyszny zapach mandarynki
słodzony przez bujną,
soczystą pomarańczę

Czysty zapach
delikatnych kwiatów
i nuty wodnej

Skuteczny zapach i eliminacja odorów
Wszystkie wkłady Oxygen-Pro (z wyjątkiem Kleer) zawierają Neutra-lox, zastrzeżony składnik, który
działając z olejkami zapachowymi, ukierunkowany jest na nieprzyjemne zapachy poprzez blokowanie
cząsteczek odorów i ich neutralizowanie, a następnie uwalnianie czystego, świeżego zapachu w powietrzu.
Neutra-lox jest niezwykle skuteczny przeciwko
zapachowi moczu, kału, potu ciała, tytoniu,
zwierząt, zapachom z kuchni, grzybów i pleśni, itp.
W przeciwieństwie do innych systemów, które tylko maskują nieprzyjemne zapachy, wkłady Oxygen-Pro
eliminują je, równocześnie uwalniając przyjemny i pożądany zapach w bardzo skuteczny sposób.

Bezzapachowa
Eliminacja
Odorów
Dla obiektów, które wymagają
specyﬁcznej eliminacji nieprzyjemnych
zapachów, bez uwalniania
lub o bardzo niskim poziomie
świeżego zapachu, dostępny jest wybór
dwóch nowych wkładów Oxygen-Pro.

Wkład regularny
30 dni
Przełącznik
sygnalizacji
dźwiękowej

Niezwykle wysoka koncentracja
neutra-lox z bardzo delikatną nutą
zapachu trawy cytrynowej.
Doskonały wybór dla obiektów,
w których typowe zapachy
nie są pożądane.

Dozownik Oxygen-Pro
z wkładem regularnym

Nieprzyjemne zapachy zostały
znacząco wyeliminowane,
pozostawiając przyjemny
zapach otoczenia
i jego opiekę.

Kleer wykorzystuje oleje roślinne jako
aktywny składnik neutralizujący
nieprzyjemne zapachy.
Dzięki mieszance 100% olejków
roślinnych, Kleer jest idealnym wyborem
dla placówek służby zdrowia oraz
pomieszczeń hotelowych, aby wyeliminować
niechciane zapachy bez uwalniania
innego zapachu.

Bezpieczny
Bez dodatku rozpuszczalników i bez alkoholi.
Wkłady Oxygen-Pro zawierają 100% czyste
olejki zapachowe i są bezpiecznym wyborem
do zastosowania w każdym obiekcie.
Ponieważ wkłady nie są pojemnikami pod
ciśnieniem, są bezpieczne w transporcie
i przechowywaniu.

Ekologiczny
W przeciwieństwie do aerozoli, system
Oxygen-Pro nie zawiera żadnych
szkodliwych freonów, lotnych związków
organicznych lub propelentów.
Nie ma efektu "pryskanie i znikanie"
oraz hałasu wentylatora.
Świeży, stały poziom zapachu jest uwalniany
w sposób ciągły, konsekwentny i dyskretny.
Zużyte wkłady nadają się do recyklingu,
można je bezpiecznie zutylizować w koszu
na plastikowe odpady.

Wkład Grande
30/60/90 dni

Wiem, że toaleta
jest czysta,
tylko dlatego
bo pachnie w niej
tak świeżo.

• Nieprzyjemne zapachy są eliminowane • Twoja toaleta pozostaje z czystym i świeżym zapachem

IDEALNE DLA

Sale wykładowe

Opieka zdrowotna

Centra handlowe
Obsługa
i administracja budynków
i sklepy
oraz serwis higieniczny

Szpitale

Dystrybucja

Restauracje

Sektor
transportu

Kluby ﬁtness

wiele
więcej

szerokość: 117 mm

Łatwa instalacja
i obsługa

wysokość: 140 mm

Dozownik można łatwo zamontować na ścianie
za pomocą dwustronnej taśmy klejącej lub śrub.
Wymiana wkładów i baterii odbywa się
w bardzo łatwy sposób.
Wciśnij zatyczkę wkładu w dół i przekręcaj
zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
aż nakrętka będzie się swobodnie obracać.
Użyj dwóch żeberek na dole wkładu jako
prowadnic do wsunięcia wkładu do
dozownika, aż zablokuje się na swoim
miejscu. Zamknij pokrywę dystrybutora.
Migające zielone światło wskazuje
poprawnie przeprowadzoną instalację.

głębokość: 103 mm

Obsługa Oxygen-Pro
jest bardzo łatwa
i bez skomplikowanego
programowania.
Wymiana wkładu zajmuje
tylko kilka sekund.

INTENSYWNOŚĆ
ZAPACHU

w porównaniu z innymi systemami
Aerozole
15-30 min
pomiędzy rozpylaniem

POŻĄDANA
INTENSYWNOŚĆ
ZAPACHU

Systemy grawitacyjne
i pasywne
żELE
CZAS

info@ecouse.pl, www.ecouse.pl,
biuro@shoptuning.pl, www.shoptuning.pl
+48 604 052 882, +48 604 434 038
Shop Tuning s.c.
ul. Głogowska 35c/11, 45-315 Opole

