MAHLE OzonePRO
OzonePRO ir profesionāla jūsu darbnīcas sanitārijas sistēma. Jūsu un jūsu klientu veselībai!

Viegli lietojama, droša un 100% videi draudzīga
Pilnībā automātiska
Automašīnu/kravas automašīnu/ autobusu interjeriem
Savas darba vietas dezinfinfekcijai
Ideāls risinājums viesnīcām un veikaliem
MAHLE OzonePRO - Jūsu drošības avots.

OzonePRO ir profesionāla sanitārijas ierīce, kas jūsu darbnīcai jāiekļauj kā daļa no tās apkopes pakalpojuma!

Piesakiet karu vīrusiem, arī Tavā darbnīca! MAHLE OzonePRO efektīvs pret koronavīrusiem.
Tā kā sanitārijas procesu pilnībā vada īpaša programmatūra, OzonePRO piedāvā inteliģentu procedūru pastāvīgiem
rezultātiem: sensors analizē koncentrācijas ātrumu gāze, kas tiek ievadīta transportlīdzekļa salonā, līdz tiek sasniegts
nepieciešamais slieksnis, pamatojoties uz transportlīdzekļa tipu un tā iekšējo stāvokli.
Sistēma arī novērš sliktas smakas, ko izraisa baktērijas, sēnītes, pelējumus, kas slēpjas transportlīdzekļa iekšpusē.
Kāpēc transportlīdzekļa kabīnes sanitārija ir tik svarīga?
Jebkura transportlīdzekļa, kas iebrauc Jūsu servisā, polsterējumos un gaisa kondicionēšanas sistēmās var slēpties vīrusi,
baktērijas un pelējums. Jūsu, darbinieku un klientu drošībai pamatīga transportlīdzekļa salona sanitārija ir ieteicama un
vēlamāka nekā jebkad iepriekš.
Ozons (O3) plaši izmantots dezinfekcijai sanitārās telpas. Atzīts par dabīgu dezinfekcijas līdzekli, ozons piedāvā plašu
pielietojuma klāstu: tā sanotarizējošās darbības var izmantot gaisam, ūdenī, dažādām virsmām un audumiem. © MAHLE
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Kāpēc tieši Ozons?

Ozons ir dabasgāze, ko plaši izmanto sanitārajās telpās, jo tas spēj oksidēt un izjaukt baktēriju, sēnīšu un vīrusu
molekulārās struktūras.
Katra atsevišķa ozona (O3) molekula caur elektrisko izlādi tiek radīta dabā: atdalot dažas skābekļa (O2) molekulas
atsevišķās skābekļa atoma molekulās (O1), jauna - 3 atomu (O3) – molekula var veidoties.
Jaunās molekulas dzīve laiks ir īss: ozons sadalās ātri, dažas minūtes vēlāk nonāk skābeklī. MAHLE OzonePRO ierīca
piemēro to pašu tehnoloģiju saviem procesiem.
Saskaņā ar sanitārijas procedūras parametriem ozons tiek ģenerēts un ievadīts vidē caur elektriskas izlādes keramikas
plāksnēm. Šī tehnoloģija ļauj ģenerēt lielu daudzumu ozona īsā laikā. Tas palīdz ātri sasniegt nepieciešamo
piesātinājuma līmeni, tādējādi esot ievērojami efektīvākam salīdzinot ar citām pieejamajām sistēmām.
Sensors
Svarīgākā ierīces sastāvdaļa ir iebūvētais sensors. Analizējot vairākus vides parametrus, tas ļauj programmatūrai
piesātinājumu uzturēt tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai nodrošinātu patogēnu iznīcināšanu, vienlaikus pielāgojot
darbību konstatētajos parametrus, tādējādi izvairoties no jebkādiem oksidācijas bojājumiem transportlīdzekļa iekšpusē
vai vidē, kur ierīce darbojās.
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Vairākas Veselības Ministrijas visā pasaulē
atzīst ozonu kā dezinfekcijas aģentu
un dezincifējošu līdzekli izmantošanai
gaisa un ūdens attīrīšanā:
dabisks veids, kā sterilizēt ar baktērijām,
vīrusiem, sporām, pelējumu
un ērcītēm piesārņotās vietas.
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OzonePRO vienmēr gatavs lietošanai.

Var tikt izmantots jebkurā laikā.

Sistēma sastāv no lieljaudas(5000 mg/h) portatīvā Ozona Ģeneratora, integrēta ar ekskluzīvu
Daudzfunkciju Sensoru, kas analizē, aprēķina un vada visas sanitārijas operācijas.
Ierīce it ļoti ērta, pateicoties 12 V kontaktligzdai (piepīpētājam) to var izmantot transportlīdzekļa salona iekšpusē.
Konkrēta laika iestatīšana ir nepietiekama!
Atkarībā no gaisa apjoma, temperatūras, mitruma, interjera sastāva un tīrīšanas pakāpes katrai videi ir atšķirīgas
prasības par to, cik ilgi un ar kādu ozona daudzumu tā jāapstrādā. Ierīces darbības laiks tiek noteikts tikai tad, kad visi
šie rādītāji ir aprēķināti.
Šo uzdevumu veic īpašais daudzfunkcionālais ierīces sensors, kas kontrolē katru sanitārijas procesa soli pamatojoties
uz transportlīdzekļa vides izmaiņām un iekšējiem parametriem. Tādā veidā tiek nodrošināts sanitārijas procesa
kontrole, lai piesātinājums nebūtu ne par daudz, ne par maz.
MAHLE pieredze
Funkcionālais dizains un inženierija, kas nodrošina nevainojamu sanitārijas rezultātu, ir iegūta, pateicoties plašajai
MAHLE pieredzei - pasaules līderim automašīnu filtrēšanas sistēmu ražošanā
Multifunkcionālais sensors mēra:
•Ozona līmeni
•Mitruma līmeni
•Temperatūru
•Barometrisko (atmosfēras) spiedienu
© MAHLE
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Gudra vadāmība – MAHLE garants
Vienkārši nospiediet START un ierīce izdarīs pārējo un informēs, kad vide būs sanitarizēta un droša
O3-Easy, Tev Velita lietotne
Tāpat kā visas citas ierīces, kas paredzētas pēcpārdošanas tirgum no Mahle, OzonePRO ir sava lietotne, kas ļauj
pārvaldīt ierīci un uzraudzīt tās procesus attālināti: 03-Easy.

MAHLE OzonePRO efektīvs pret koronavīrusiem

Sertificēta laboratorija demonstrē aktīvo koronavīrusu skaita samazināšanos par aptuveni 99,7%.
Nepieciešams tikai apmēram 35 minūšu tīrīšanas cikls.
MAHLE OzonePRO ierīce ir efektīva pret koronavīrusiem. Tas ir pierādīts, balstoties uz Itālijas Veselības ministrijas
sertificētas laboratorijas (Eurofins Biolab S.r.l.) veikto analīzi. Veikto testu laikā tika apstiprināts, ka MAHLE OzonePRO
ierīce vien aptuveni 35 minūšu laikā samazina liellopu koronavīrusu (BCoV) skaitu par aptuveni 99,7%.
“Rezultāti apstiprina MAHLE OzonePRO augsto virucīdu efektivitāti.

“Šī ir vēl viena ierīces priekšrocība, kas jau tagad ir ļoti populāra un pieprasīta mūsu klientu vidū”, saka Olafs
Henings, MAHLE Aftermarket korporatīvais viceprezidents un ģenerāldirektors.

Lai neradītu risku laboratorijas personālam, šādiem testiem izmanto liellopu koronavīrusus, kuri ir mazāk kaitīgi. Tie ir
ļoti līdzīgi SARS-CoV-2 vīrusiem, kas izraisa COVID-19 plaušu slimību. Tā kā tie patiesībā mēdz būt izturīgāki, var droši
pieņemt, ka MAHLE OzonePRO ir vēl efektīvāka pret SARS-CoV-2 vīrusiem.
Kamēr notiek sanitācijas process, MAHLE OzonePRO sensors nepārtraukti mēra vidē radītā ozona koncentrāciju,
uzturotto nemainīgo. Tajā pašā laikā MAHLE OzonePRO palīdz izvairīties no pārmērīgas ozona koncentrācijas.
Sverot tikai trīs kilogramus, ierīci ir arī viegli pārvietot, padarot to par ērtu un efektīvu palīgu darbnīcā.
© MAHLE
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AKCIJAS “Tīram gaisu!”noteikumi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Akcijas organizators – SIA “Senson Auto”.
Akcijas periods no 04.12.2020. līdz 28.02.2021.
Akcijas dalībnieki – juridiskas personas, kuras iegādājas akcijas organizātora preces.
Akcijā piedalās visas preces no MAHLE preču klāsta.
Iegādājies preces vismaz par EUR 400,00 mēnesī, sasniedz vislielāko pirkumu pieaugumu par tādu pašu
iepriekšējā gada periodu (04.12.2019.–28.02.2020.) – tādejādi varēsi sacensties par iespēju iegūt profesionālo
dezinfekcijas ierīci MAHLE OzonPRO vai gaisa attīrītāju Toshiba CAF-X33XPL.
Balvu fonds – EUR 5100,00. 10 profesionālās dezinfekcijas ierīces MAHLE OzonPRO EUR 400,00 vērtībā un 11
gaisa attīrītāji Toshiba CAF-X33XPL EUR 100,00 vērtībā.
Mēnesis
Decembris 2020
Janvāris 2021
Februāris 2021

Balvas, gab.
7
7
7

7.
8.
9.
10.
11.

Balvas tiks izsniegtas pie nosacījuma, ja klientam nav kavētu maksājumu.
Akcijas laikā akcijas preci atgriezt nedrīkst.
Pēc akcijas noslēguma, ar uzvarētājiem sazināsimies personīgi.
Balvas nevar saņemt naudas ekvivalentā.
SIA “Senson Auto” patur tiesības mainīt akcijas noteikumus vai to pārtraukt iepriekš par to nebrīdinot tās
dalībniekus.
12. Akcijas noteikumi un visa saistītā informācija tiks publicēta SIA “Senson Auto” oficiālajā interneta vietnē
www.sensonauto.lv.
13. Lai uzzinātu akcijas rezultātus, SIA “Senson Auto” ir tiesības izmantot akcijas dalībnieku apgrozījuma datus bez
tiesībām tos publiskot.
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