
OzonePRO
Уредът за професионално 
хигиенно почистване.

OzonePRO – лесна за използване професионална 
почистваща система за Вашия автосервиз.  
В подкрепа на здравето на Вашите служители  
и клиенти. 

 n Лесна за използване, безопасна и 100 % екологична 

 n Напълно автоматизирана

 n За купета на леки автомобили, камиони и автобуси

 n За хигиенно почистване на работното място 

 n Също за офиси, хотели и магазини 
Бързо  

и  
сигурно

Made by 

MAHLE
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Озонът е природен газ, който намира широко приложение в областта на професионалното 
почистване поради способността му да унищожава бактерии, гъбички и вируси.

Какво е характерно  
за озонирането?

В природата всяка една молекула 

озон (O3) се образува под въздействи-

ето на електрически разряд: чрез раз-

делянето на молекулите кислород (O2) 

на едноатомни молекули (O1) се обра-

зува нова триатомна молекула.

Продължителността на живота на но-

вата молекула обаче е ограничена: 

озонът се разпада отново на кисло-

род само след няколко минути.

В почистващия уред OzonePRO на 

MAHLE се използва същата техно-

логия. 

Посредством керамичните плочи с 

ефект корона се образува озон, кой-

то след това уредът освобождава в 

околната среда. За разлика от други 

системи, уредът може да произвежда 

особено ефективно големи количе-

ства от необходимия озон за кратко 

време.

Сензор 
Вграденият специален сензор играе 

решаваща роля за цялостния процес. 

Функцията за анализ и контрол на 

сензора гарантира, че озонът ще се 

използва в превозното средство само 

толкова дълго, колкото е необходимо 

за премахването на вируси, бактерии 

и гъбички. По този начин технологията 

предотвратява образуването на щети 

от окисляване в купето на превозното 

средство.

MAHLE OzonePRO
Професионално почистване – бързо и лесно 

Множество министерства 
на здравеопазването 
по цял свят одобряват 
използването на озон като 
средство за почистване 
на въздуха и водата: 
озонирането е естествен 
начин за почистване на зони, 
замърсени с бактерии, вируси, 
спори, плесени и акари.
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MAHLE OzonePRO –  
за безопасно почистване.

Няма място  
за вируси! 

Благодарение на специалния сен-

зор OzonePRO осигурява оптимален 

резултат и безопасен процес на по-

чистване. Въз основа на информаци-

ята за типа и вътрешното състояние 

на превозното средство сензорът 

непрекъснато анализира концентра-

цията на генерирания озон вътре в 

купето до достигане на идеалната 

стойност и я поддържа постоянна за 

необходимото време, за да гарантира 

възможно най-добро почистване. 

OzonePRO елиминира надеж- 
дно и неприятните миризми, 
причинени от бактерии и гъ-
бички в купето на превозното 
средство.

Защо е важно да се почиства 
купето на превозното 
средство?

В тапицерията, стелките или кръга на 

климатика на превозните средства 

често се срещат вируси, бактерии и 

плесени. Ето защо за Вашата безопас-

ност и тази на Вашите клиенти препо-

ръчваме основно почистване на купе-

то на превозното средство при всяко 

техническо обслужване. В днешно 

време повече от всякога е необходима 

услуга по почистване с високоефек-

тивни средства. 

Почистващото действие на озона (O3) 

често се използва за почистване на 

санитарни помещения и надеждно 

унищожаване на вируси, плесени и 

бактерии, които се намират по по-

върхностите или в купето на превоз-

ното средство. 

Озонът е признат за натурално по-

чистващо средство и има широка гама 

от приложения: може да се използва 

за почистване на въздух, вода, по-

върхности и тъкани. 

MAHLE OzonePRO е лесен за използване професионален почистващ уред за Вашия  
автосервиз.

Удобно  
управление 

чрез  

мобилно  

приложение

12 V 
Свързване чрез 

гнездото за 
запалка



Компактен 
размер  

и тегло от  
само 3 kg
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OzonePRO – готов за  
незабавна употреба.
Възможност 
за използване 
по всяко  
време.

Системата се състои от преносим озо-

натор с голям капацитет (5000 mg/h), 

в който е вграден специално разра-

ботен многофункционален сензор. 

Сензорът е централният елемент на 

системата, който надеждно анализира 

и контролира всички процеси по по-

чистването.

Използването в купето на превозното 

средство е лесно и удобно: уредът се 

свързва към 12-волтовия контакт на 

запалката и почистването вече може 

да започне. 

Продължи-
телността на 
почистването 
зависи от раз-
лични фактори. 
Продължителността на почистването 

зависи от обема за почистване, тем-

пературата, влажността, състава и 

степента на замърсяване на купетата. 

Тези фактори определят необходимото 

време за почистване. Поради това не 

е достатъчно процесът да се контро-

лира само чрез задаване на времето. 

Мултифункционалният сензор опре-

деля прецизно оптималната стойност 

на озона за съответното купе, като 

взема предвид посочените фактори.

Мултифункционалният сензор пред-

пазва както от високи, така и от ниски 

нива на озона, а също така гаранти-

ра и точно спазване на необходимото 

време за почистване.

Компетентност от MAHLE
Като водещ световен производител на автомобилни филтърни системи 

MAHLE влага обширните си експертни познания в изключително удобен уред 

с професионални функции, за да осигури безопасно и бързо почистване.

Мултифункционален
сензор 

 n Съдържание на озон
 n Влажност 
 n Температура
 n Налягане на въздуха
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Просто натиснете 
„Старт“ и уредът 
ще свърши  
останалото!

Използването на OzonePRO в ежед- 

невната работа е лесно. 

Просто поставяте уреда в зоната за 

почистване, натискате бутона за старт 

и уредът автоматично ще свърши ос-

таналото. Той ще Ви уведоми, когато 

процесът приключи, зоната е почисте-

на и достъпна безопасно. 

Свързване с 
други уреди на 
MAHLE.
Вашата цел в автосервиза е да се ра-

боти, без да се губи време. Поради 

тази причина OzonePRO е оборудван 

с Bluetooth® за свързване с остана-

лите уреди на MAHLE във Вашия ав-

тосервиз. Свързването на уредите за 

диагностика TechPRO® и станциите 

ArcticPRO® ACX не е никак трудно. 

Можете да активирате допълнителни 

процеси директно чрез потребител-

ския интерфейс и така да използвате 

оптимално всички уреди. 

O3-Easy –  
приложението 
към уреда.
OzonePRO има собствено приложе-

ние O3-Easy, с което можете да управ- 

лявате уреда и да наблюдавате проце-

сите дистанционно.

Отчет за 
почистването.
В края на процеса може да се изпрати 

или разпечата отчет за клиента, за да 

се гарантира отлично обслужване. 

Гаранция за интелигентно 
управление от MAHLE.

Технически данни

Капацитет 5000 mg/h 

Bluetooth® +

Сензор Озон, температура, влажност, налягане на въздуха

Показание за статуса LED

Приложение за  

дистанционно управление

Приложение  

(Apple Store/Google Play Store) 

Мощност 70 W

Свързване 12 V (запалка) 

220 V (опция)

Размери 360 x 280 x 288 mm

Тегло 3 kg

Принадлежности

Озонатор 220/110 V 

Захранващ блок 12 V

Арт. № 1010350462XX

MAHLE OzonePRO
Професионално почистване – бързо и лесно 



Идеалното  

решение за 

специализирани 

превозни средства 

и автосервизи



MAHLE Aftermarket Italy S.p.A. 

Via Rudolf Diesel 10/a 

43122 Parma 

Italy

Тел.: +39 0521 9544-11

Факс: +39 0521 9544-90 

info.aftermarket@mahle.com

MAHLE Aftermarket Deutschland GmbH 

Dürrheimer Straße 49a

78166 Donaueschingen

Germany

Тел.: +49 771 89653-24200

Факс:+49 771 89653-24290

mss.sales.de@mahle.com

MAHLE Aftermarket Iberica S.A.U.

Carrer de Saturn 31 

08228 Terrassa (BCN) 

Spain 

Тел.: +34 93 731-3802

Факс: +34 93 786-2476

administracion.iberica@es.mahle.com

 

www.mahle-aftermarket.com 

www.mpulse.mahle.com B
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