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LUKTFRIA PUMPSTATIONER  
OCH RENINGSVERK
Bakterietillväxt i avloppsvatten kan 
under syrefria förhållanden ge upphov 
till illaluktande gaser. Ett vanligt 
exempel är när svavelväte bildas i 
pumpstationer och reningsverk. Lukten 
kan snabbt sprida sig i omgivningen och 
störa de boende. 

Svavelväte är en otrevlig och korrosiv gas som 
skadar material i anläggningen. Lukten är stark och 
jämförs ofta med ruttna ägg. Gasbildningen är inte 
bara otrevlig när den sprids i omgivningen. Den är 
också en hälsorisk för de som arbetar i pumphus och 
reningsverk .

Ozon är en kraftfull oxidant som har löst luktproblem 
i många decennier. Lukter och mikroorganismer 
elimineras snabbt, effektivt, billigt och med 
minimal miljöbelastning. Ozonet produceras av 
den omgivande luften och lämnar inga kemiska 
biprodukter. Med ozon minskas spridningen av lukter 
samtidigt som hygienen i lokaler och utrymmen blir 
mycket bättre. 

ÅTGÄRDA PROBLEMET 
Istället för att bara fördröja bakterietillväxten och 
dölja den dåliga lukten angriper ozonet källan till 
lukten. Bakterier och mikroorganismer reduceras 
effektivt och förhindrar uppkomsten av illaluktande 
ämnen. 

ENKEL INSTALLATION
Ozongeneratorn monteras på väggen i ett special- 
utformat rostfritt väggrack. Anläggningen är i stort 
sett underhållsfri och kräver ingen utbildning av 
personal.

KRAFTFULL OCH MILJÖVÄNLIG
Ozongeneratorn producerar tillräcklig mängd ozon 
och har mycket lågt energibehov. 

LÅG DRIFTKOSTNAD, OMEDELBAR  
EFFEKT
Produktionen av ozon startar direkt när nät-
spänningen ansluts. Hygienen kommer därför börja 
förbättras direkt. Driftkostnaden är så låg som några 
hundralappar per år i energiförbrukning. Råvaran är 
gratis, ozonet produceras av den omgivande luften.  



OZONGENERATOR

FRÅNLUFTSFLÄKT
LUFTPUMP

EVENTUELLT KOLFILTER

HÄR INJICERAS OZON FÖR ATT 
TA BORT LUKTEN I LUFTEN 
OVANFÖR VATTENYTAN

HÄR SUGS DEN  
RENADE LUFTEN UT
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Om Ozonetech

Ozonetech är ett svenskt flerfaldigt prisbelönat cleantech-företag   
som sedan verksamheten startade 1993 har erbjudit premiumprodukter  
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 specialister  
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 reningslösningar. 

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

Läs gärna mer på www.ozonetech.com


