
Luktfria  
soprum och  

fettavskiljare  
med ozon



Soprum, miljörum och fettav-
skiljare är av naturliga skäl 
förknippade med dålig lukt. 
Bakterietillväxt tillsammans 

med organiskt material, som fetter, bildar 
svavelväte en kraftigt illaluktande gas 
som skapar olägenheter för hyresgäster 
och kringboende. 

Genom att tillsätta ozon kan lukten 
effektivt reduceras. Verkan är dubbel. 
Ozon minskar både mängden bakterier 
som är källan till lukten samt bryter ner 
luktpartiklarna som finns i luften.

LUKT-
REDUKTION

FRÄSCHA SOPRUM  
UTAN LUKT OCH KYLA

INSTALLATION OCH DRIFTKOST-
NAD FÖR ETT SOPRUM ÖVER 3 ÅR 

Syftet med kalkylen ovan är att enkelt kunna åskådliggöra illustrerar på ett  
enkelt sätt skillnaden i installation och driftkostnader för tre olika soprums-
lösningar; kyla, bakterier och ozon. Kalkylen visar installationskostnaden 
samt driftkostnader under tre år. Redan vid installationstillfället kan 70.000 kr 
sparas om man istället för kylaggregat och kylväggar väljer ozonrening. Utöver 
installationskostnaden fås en årlig besparing på ca 21.000 kr per år i energi 
och servicekostnader. En bakterielösning som kräver kontinuerlig påfyllning 
av bakterier har ofta låg installationskostnad men driftkostnaden skjuter i 
höjden redan första året.
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kostnader efter tre 
år med bakterier.



LUKT-
REDUKTION

ÅTGÄRDA PROBLEMET
Istället för att fördröja bakterietillväxt och kamouflera 
dålig lukt angriper ozonet källan till lukten. Bakterier 
och mikroorganismer reduceras effektivt och således 
förhindras uppkomsten av illaluktande ämnen.

LÅG DRIFTKOSTNAD, OMEDELBAR  
EFFEKT
Ozon börjar produceras så fort nätspänningen anslutits. 
En förbättring av rummets hygien kommer märkas direkt. 
Driftkostnaden är låg och inget behöver kontinuerligt fyllas 
på som tex för luktreduktion med bakterier.

KRAFTFULL OCH MILJÖVÄNLIG
Det effektiva ozonelementet producerar tillräcklig mängd 
ozon för god verkan utan högt energibehov.

ENKEL INSTALLATION
Ozongeneratorn monteras på väggen i ett specialutformat 
rostfritt väggrack. Efter installationen kräver generatorn 
nästintill inget underhåll och det behövs inte heller 
driftsutbildning av personal.

LUKTFRI AVLUFTNING  
FRÅN FETTAVSKILJARE
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Ozonetech är ett svenskt flerfaldigt prisbelönat miljöteknikföretag 
som sedan verksamheten startade 1993 har erbjudit premium- 
produkter för rening av luft och vatten.

Tack vare vår unika teknik och vårt djupa know-how är vi idag ett 
snabbt globalt växande företag med installationer i sex världsdelar. 
All utveckling och tillverkning sker i Sverige och vi har egna special-
ister för rådgivning, projektering, installation och service.

Som ett Center of Excellence inom rening medverkar vi också i det 
internationella arbetet att ta fram globala standarder för renings- 
lösningar.

På Ozonetech har vi en stark drivkraft att minska energiförbrukning, 
miljöbelastning och hälsorisker. Våra lösningar skapar idag nytta 
inom process- och livsmedelsindustrin, fastigheter, storkök och på 
privatmarknaden.

Läs gärna mer på www.ozonetech.com.

Om Ozonetech

Välkommen att kontakta oss för mer information.
+46 8 714 07 03  |  info@ozonetech.com


