


2

www.celette.com

O3 genereren op 
vraag

O3 wordt aangetrokken door 
bacteriën, virussen en 

verontreinigingen

Omgezet in zuurstof

Vangen en aanvallen 
(oxidatie)

FUNCTIES:

Snel en volledig afbreken van schadelijke, vluchtige en 
organische componenten in de auto, zoals 
formaldehyde, ammoniak, benzeen, TV's (alle vluchtige 
organische componenten), enz., deodoriseren van 
onaangename geuren van sigarettenrook, alcohol en 
voedsel, effectief doden van bacteriën en virussen in 
suspensie, en passagiers te beschermen tegen 
kruisinfecties.

Door de gepatenteerde soloplasmatechnologie te 
gebruiken, kan het zowel positieve als negatieve ionen 
produceren, stof en statische elektriciteit in de lucht 
elimineren, vervuilde stoffen zuiveren uit uitlaatgassen 
van auto's, zoals koolmonoxide, hydroxide, enz. 
Negatieve anionen kunnen gebruikt worden om roet en 
stof met positieve ionen die in de lucht zweven te 
neutraliseren. Anionen kunnen gemakkelijk worden 
geabsorbeerd door verschillende organismen die hun 
structuren zullen wijzigen of hun energie zullen 
overbrengen om geuren en ziektekiemen te elimineren. 
Creëer dus een natuurlijke omgeving vergelijkbaar met 
een bos,  verlicht vermoeidheid, verlicht stress en angst.

KENMERKEN:

1. Ozon (O3) productie : 5000 mg/uur
2. Négatieve ionen : 8 – 10 Miljoen
3.

4.
5.

Tijd : 5 minuten stereliseren met ozon, 5 
minuten voor het reinigen met negative ionen
Corona-ontlading (punt-ontlading)
Volautomatische werking
 Micro-processor

6. LED bedieningspaneel
7. Werktijden worden weergegeven
8. CE gecertificeerd
9. Ontworpen met een luchtgekoelde kwarts 

ozonbuis: lange levensduur, hoge stabiliteit, 
hoge ozonconcentratie, laag energieverbruik

10.

11.

Ontworpen zonder scherpe randen, mobiel en 
stabiel
Bedieningspaneel: ozontimer, anionische timer, 
totale werktijd, LED-bedieningspaneel, 
zwaailicht, automatische werking
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DUS, HOE WERKT HET?

OZONE helpt ons de auto te ontsmetten tegen virussen, bacteriën en mijten. Ozon is een natuurlijk gas dat 
ontstaat door zuurstofatomen. Het zuurstofmolecuul bestaat uit 2 zuurstofatomen. Deze zuurstofmoleculen 
worden gebroken in atomen door corona-ontlading tijdens onweersbuien of door UV-licht van de zon. Eenvoudige 
zuurstofatomen kunnen niet alleen bestaan zonder zich te groeperen in diatomaire zuurstofmoleculen. Tijdens 
deze recombinatiefase worden sommige atomen gegroepeerd in zwak gebonden tri-atomaire zuurstof. Dit nieuwe 
molecuul heet Ozon of O3.

Ozon is allotropische zuurstof, gasvormig bij kamertemperatuur, kleurloos bij lage concentratie, gemakkelijk 
oplosbaar in water. Ozon heeft een hoge oxiderende capaciteit. Wanneer verontreinigingen zoals geuren, 
bacteriën of virussen in contact komen met ozon, wordt hun chemische structuur gewijzigd in minder geurige 
verbindingen. Naarmate meer ozon de resterende componenten aanvalt, wordt de geur uiteindelijk vernietigd. Dit 
proces wordt oxidatie genoemd. Ozon keert in wezen terug naar zuurstof na gebruik. Dit maakt het tot een 
mileuvriendelijk desinfectiemiddel.

DESINFECTEREN VAN COVID 19:

Ozongas heeft aangetoond dat het het SARS coronavirus doodt en sinds de structuur van de nieuwe 2019 nCoV 
coronavirus is bijna identiek aan die van de SARS corona virus, is het relatief veilig om te zeggen dat het ook zal 
werken op het nieuwe coronavirus.

Virussen zijn meestal kleine, onafhankelijke deeltjes die bestaan uit kristallen en macromoleculen. In tegenstelling 
tot bacteriën vermenigvuldigen ze zich alleen binnen de gastheercel. Ozon vernietigt virussen door zich via de 
eiwitlaag in de nucleïnezuurkern te verspreiden, waardoor het DNA beschadigd wordt. Bij hogere concentraties 
vernietigt ozon de capside of buitenste eiwitschil door oxidatie. 

MODEL
CEL.8003.01 CEL.8003.02
5000mg/Hr 5000mg/Hr
15-25mg/L 15-25mg/L

8 – 10 Miljoen 8 – 10 Miljoen
99.99% 99.99%

98% 98%

Luchtgekoeld Luchtgekoeld

>=20,000 uren >=20,000 uren
220/110 Volt 220/110 Volt

150w 150w
50Hz/60Hz 50Hz/60Hz

12 KG 37 KG
32 x 25 x 60 55 x 40 x 126

Niet intensief Intensief
Inox304 Rood

Referentie Ozon 
productie

Ozonconcentratie

Negative ionen

Sterilisator graad

Algenverwijderingspercentage

Koeling

Levensduur slangen

Voedingsspanning

Vermogen 

Frequentie

Gewicht

Afmetingen (L x W x H) cm

Gebruik

Kleur

TRIOXYCLEAN
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ANTI-OXYGENETUBES 
SILICONEN 

- 20.000 UUR LANG LEVEN

INTUÏTIEVE BEDIENING 

WAARSCHUWINGSLICHT
GEEN PERSONEN EN DIEREN IN 

HET VOERTUIG

Ozon:
Absorbeer de geur van 
sigarettenrook, alcohol en 
effectief doden het virus, 
bacteriën, passagiers te 
beschermen tegen 
kruisinfecties

Anion:
Elimineert stof en statische 
elektriciteit in de lucht, doodt 
virussen en creëert een 
natuurlijke bosgeur

CEL.8003.02 CEL.8003.01






