
 
 
 
 

 

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. 

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice 

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08 

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com 

www.magnetimarelli-checkstar.pl 

Gerador de ozónio M-MX4000 

Manual de instruções  

007936210010 

mailto:checkstar@magnetimarelli.com
http://www.magnetimarelli-checkstar.pl/


Leiam com atenção este manual antes de utilizar o equipamento 

prestando especial atenção à secção de ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA. 

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA 

RISCOS PARA A SAÚDE 
 
O gerador M-MX4000 é um equipamento destinado a aplicações INDUSTRIAIS e COMERCIAIS. Está adaptado para ser alimentado 
com corrente alterna monofásica de tensão de Un=230V 50 Hz.  
O gerador produz ozónio. O ozónio é um dos meios de desinfeção mais eficazes. A sua função bactericida ocorre nas concentrações 
de ca. de 13 μg/dm

3
. A função bactericida de ozónio é ca. 50 vezes mais eficaz e 3000 vezes mais rápida do que do cloro. O ozónio é 

um gás irritante que produz danos na mucosa devido às reações entre os radicais e os seus componentes. Depois de encontrar-se nas 
células, pode inibir a ação de enzimas celulares, parando a respiração celular. Os primeiros sintomas de irritação por ozónio 
(observada nas concentrações de 0,2 μg/dm

3
) são: tosse, irritação da garganta, sonolência e dores de cabeça. O ozónio tem a sua 

semi-vida (praticamente) curta, de ca. de 30 minutos, portanto, após de duas horas está presente apenas em ca. de 6% da sua 
concentração  original. Os locais devem ser ventilados após a ozonização, devem ser usadas máscaras enchidas com carbono se for 
necessário permanecer nos locais a ozonizar. A concentração de 0.1 ppm não é perigosa para o indivíduo durante a exposição de 8 
horas. A concentração de 10 ppm já é perigosa durante a exposição de certos minutos. Os geradores possibilitam a obtenção da 
concentração máxima de 0.5 ppm (quanto maior seja a concentração, tanto mais rápida será a decomposição). Certamente, a 
utilização de vários geradores de alta capacidade num local pequeno e hermético faz que a concentração possa aumentar e se 
produza um ambiente tóxico e letal. Portanto, a utilização profissional dos geradores é um trabalho a realizar por especialistas. 
Atualmente, a legislação não requer formação para a utilização de ozónio. Contudo, por razões de segurança, cada persona que 
pretenda utilizar geradores de maneira profissional deve contatar-se com a nossa empresa com objetivo de formação ou deve 
conhecer a literatura correspondente. Importa notar que tal formação não é obrigatória. É preciso evitar a permanência durante mais de 
uns minutos no local a ozonizar. Em utilizações profissionais, são aplicadas as concentrações de 0.01 ppm até 3 ppm, o que quer dizer 
que, quando é obtida esta concentração de ozónio no local, começa a desinfeção. A duração de desinfeção é de ½ hora. Esta 
diferença é causada pela diversa reação de agentes patogénicos perante o ozónio. As diferenças resultam também da diversidade de 
objetivos de ozonização. As pessoas interessadas sempre podem ler a literatura rica sobre o tema. Na parte seguinte do manual, fala-
se da ozonização de forma abreviada, aplicando simplificações e valores médios, bem como transformando o estado dinâmico no 
estático. A concentração limiar a partir do qual começa a desinfeção e eliminação de alergénios é o valor de 1 g de ozónio por 
10 m

3
 do local. O gerador M-MX4000 produz 3-4 gramas de ozónio por hora, isso é, elimina fungos em 30 minutos em 30-35 m

3
. A 

ozonização destruí todos os alergénios. É recomendável a ozonização frigoríficos e congeladores domésticos. Durante a temporada de 
colheita de cogumelos, frutas e legumes, antes de serem congelados, é recomendável que sejam submetidos à ozonização, desta 
maneira pode ser estendido o seu prazo de validade e são destruídas as bactérias e os fundos presentes na sua superfície. É 
recomendável ozonizar batatas e cebola antes do seu armazenamento. Vão ser suficientes redes e um local hermético. A ozonização 
de ar é indicada em casas de campo antes de visitá-las. Muitas vezes, é ozonizada também a roupa após o seu armazenamento largo. 
A ozonização de sapatos, roupa desportiva, equipamentos desportivos, saunas, ginásios é um procedimento normal. A ozonização de 
locais para animais também é muito recomendada (canis, recintos, gaiolas para transportar cães e gatos, gaiolas para aves, pombais, 
etc.).  

  

1. Limites de exposição permitidos: 
Abaixo estão citados os limites em vigor nos EUA, no Reino Unido e noutras partes da Europa: 
• 8 horas diárias / 5 dias semanais - 0,1 por milhão 
• 15 minutos (duração curta de exposição) - 0,3 por milhão 
O gerador de ozónio M-MX4000 é capaz de gerar até 4000 miligramas de ozónio por hora. Em um recinto fechado, a concentração de 
ozónio gerada pelo M-MX4000 rapidamente excede a norma prevista para o limite de exposição de 15 minutos (0,3 por milhão). 
 
2. Toxicidade de ozónio: 
Independentemente dos limites de exposição, existe o risco de inflamação das vias respiratórias. Foi demostrado que o ozónio provoca 
ataques de asma. As pessoas com episódios de asma no passado não devem entrar num recinto recentemente ozonizado até 
desaparecerem todos os restos do ozónio e o recinto for ventilado com ar fresco. 
O ozónio tem um cheiro característico e forte, portanto, é facilmente perceptível até em concentrações inferiores ao limite de exposição 
de 15 minutos. A maioria das pessoas é capaz de detectar o cheiro do ozónio em concentrações de ca. de 1/10 em relação com o nível 
do limite de exposição de 15 minutos. O cheiro muito forte do ozónio no ar normalmente quer dizer que a concentração do ozónio 
excede a concentração do limite de exposição de 15 minutos. 
 
ADVERTÊNCIA 
• O gerador não deve ser utilizado por pessoas com deficiências do órgão olfactivo. 
• É preciso deixar um espaço livre em volta do equipamento antes da sua utilização. 
• Não se pode controlar a produção do ozónio mediante a inalação direta na saída do gerador. 
• A inalação momentânea do ozónio em grandes concentrações, bem como a inalação prolongada do ozónio em menores 
concentrações pode causar sérios efeitos fisiológicos negativos. É PROIBIDO inalar o ozónio diretamente do equipamento. 
2 
ADVERTÊNCIAS GERAIS SOBRE A SEGURANÇA: 

 O equipamento não é resistente a água, pode ser utilizado apenas nos interiores. Não deixar a água entrar no equipamento. 
O equipamento molhado causa a expiração da garantia. 

 É PROIBIDO abrir o equipamento e fazer consertos por conta própria. O gerador de ozónio FM-300-500 utiliza a tensão 
muito alta que pode produzir danos corporais. Não tocar o equipamento aberto ou em funcionamento. 

 Não utilizar o equipamento num ambiente muito húmido (humidade relativa > 80%). 
 A capacidade mínima recomendada do recinto destinado à purificação de água deve ser de 30 m³, com isso será reduzida a 

inalação do cheiro muito forte do ozónio. 
 Manter o equipamento ao abrigo das crianças. 
 O equipamento não utilizado deve estar desligado da fonte de alimentação. 
 É PROIBIDO utilizar o equipamento num ambiente de gases inflamáveis ou materiais explosivos. 
 É PROIBIDO tocar o equipamento com mãos molhadas ou húmidas. 
 É preciso evitar a utilização frequente do equipamento em armazéns de metais e materiais sintéticos. 



 Devem ser utilizadas apenas mangueiras compatíveis com ozónio. A utilização de materiais incorretos pode causar fugidas 
não desejadas do ozónio à atmosfera ao redor. 

 É PROIBIDO engraxar as entradas nos tubos de ar com óleos minerais e graxa. 
 É PROIBIDO colocar o equipamento em funcionamento em alfombras, tapetes, etc. 

 
ADVERTÊNCIA IMPORTANTE 
A companhia Magnetti Marelli não se responsabiliza por perdas e danos corporais originados à causa do produto nem por danos 
resultantes da sua utilização pelo utilizador ou por terceiros. O utilizador é responsável por garantir que o produto esteja bem instalado, 
operado e armazenado. 
 
CONTEÚDO DA EMBALAGEM 

1. Gerador de ozónio 
2. Cabos de 100 cm de comprimento 
3. Manual de instruções do gerador de ozónio 

 
PREPARAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA A UTILIZAÇÃO 
1. Antes de conectar, certifique-se de que todas as mangueiras estão livres de pó e doutras impurezas. 
2. Conecte o final desta mangueira à entrada de ar do gerador de ozónio. 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

1) Prima o botão 0/1. 
2) Ajuste o tempo de trabalho com os botões + - e prima o botão start/stop. O equipamento começa o trabalho 

depois de vencido o tempo programado ou premendo o botão start/stop. 
G 

 
3) Ativação do modo de trabalho por ciclos 

É ativado com o botão cykl premido (30 minutos de trabalho e 30 minutos de parada; o ciclo é repetido pelo menos 4 vezes)  
É desativado ao premer de novo o botão de cykl 

 
4) Ativação do modo de trabalho contínuo  

Primeiro é necessário ligar o equipamento com a função start/stop (início/parada) e, neste momento, é preciso premer o botão 
HOLD – o equipamento começa o trabalho em modo contínuo. É desativado ao premer de novo o botão HOLD 
 



 
Nota:  
1. Para ozonizar água/fluídos conecte o cabo de comprimento de 1,0 m à tomada de saída do ozónio, enquanto no seu outro final deve 
ser instalada a pedra de difusão. 
2. Para ozonizar ar, é recomendável não conectar cabos nem pedras de difusão. 
3. Insira o cabo de alimentação na tomada. 
Nota: Aplique apenas a tensão de alimentação conforme indicado na placa de identificação colocada no equipamento. A placa de 
identificação encontra-se no equipamento. A TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DEVE ESTAR ZERADA (CONECTADA À TERRA). 
 
INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO DA TERAPIA COM OZÓNIO 
Ao aplicar o equipamento para ozonizar, o fluído deve ser colocado pelo menos a 20 cm acima da superfície do fluído a fim de estar 
protegido contra a entrada do fluído no gerador. Ao aplicar o equipamento para ozonizar o fluído, é recomendável não conectar cabos 
nem pedras de difusão. 
ADVERTÊNCIA: Coloque o equipamento pelo menos a 20 cm acima da superfície do fluído a ozonizar. 
MANUTENÇÃO 
Se o gerador de ozónio M-MX4000 for utilizado ocasionalmente, o equipamento deve ser armazenado em local seco, protegido contra 
poeiras, numa bolsa de plástico. Se for selecionado o sistema de fornecimento automático de ozónio, é preciso executar controles 
sistemáticos a fim de garantir que o sistema funciona corretamente: 
• Devem ser controlados todos os cabos e as conexões por fugidas e danos. 
DADOS TÉCNICOS E CONDIÇÕES DE TRABALHO 
Modelo:  M-MX4000 
Desempenho do gerador de ozónio: 3000-4000 mg/h  
Desempenho da bomba interna: 10--15 l/min 
Estados do contador programados: 1-60 min  
Pressão gerada pela bomba: 17 Kpa 
Ambiente de trabalho: no interior de locais bem ventilados sem gases causadores de corrosão 
Condições atmosféricas de trabalho: 100±4 Kpa 
Intervalo de temperaturas do ambiente de trabalho: 5-40°C 
Humidade relativa do ambiente de trabalho: ≤80% 
Método de geração de ozónio: efeito corona 
Diâmetro do cabo de saída: 8 mm 

Alimentação: AC 220-240V 50Hz 
ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO É um equipamento que gera o ozónio (isso é, O3)  
Garantia – serviço de pós venta 

OZÓNIO 
GERADO 

GERADOR DE 
OZÓNIO 

TRANSMISSÃ
O DE AR 

2-3 L/MIN 
CONSUMO DE AR 
 

BOMBA DE AR 

SINAL DE CONTROLE 
PARA ALIMENTAR O 
GERADOR 

SINAL DE 



Serviços de garantia segundo o cartão de garantia anexo 
DECLARAÇÃO DO IMPORTADOR - DISTRIBUIDOR 
O importador – distribuidor declara que o produto: Gerador de ozónio tipo M-MX4000 cumpre os requisitos das seguintes Diretivas: 

 DIRETIVA 2006/95/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO 

 DIRETIVA 2004/108/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO 

 y das normas harmonizadas 

o que é confirmado pelos certificados CE e pelos relatórios de exames executados. 

Disposições sobre a utilização dos equipamentos elétricos e eletrónicos nos países da UE. 
Este símbolo no produto, na embalagem ou no manual de instruções quer dizer que o 
equipamento não pode ser colocado no lixo normal, mas deve ser entregue a um ponto de 
recolha especial de equipamentos elétricos e eletrónicos para a sua reciclagem conforme a Lei 
de 29 de Julho de 2005 sobre equipamentos elétricos e eletrónicos gastos {Jornal Oficial do 
Estado da Polónia de 2005 nº 180, itens 1494 e 1495}. O procedimento segundo as instruções 
referidas permite evitar possíveis efeitos negativos para o meio ambiente e a saúde humana que 
resultam da eliminação e transformação incorretas de equipamentos elétricos e eletrónicos. 
(WEEE). 
Se for possível, remova as pilhas e/ou acumuladores do equipamento entregando-os a um ponto 
de recolha, conforme a legislação em vigor. A observância das referidas normas relacionadas 
com a reciclagem de equipamentos e materiais gastos contribui à proteção dos recursos e 
matérias naturais. 

 

Eliminação 
O equipo deve ser eliminado conforme a legislação em vigor! 

 

Inspeções periódicas do gerador de ozónio 

As inspeções devem ser executadas por um eletricista com licenças 

1. Inspeção visual 
 É preciso controlar se: 
· Os elementos da carcaça exterior e do mango não têm danos. 
· A ficha não tem danos (quebrada, queimada, com contatos não deformados).  
· O cabo de conexão está protegido contra o seu arranque da ficha e da ferramenta, não tem isolamento 
danificado.  
- Estado de cabos e conexões no gerador de ozónio. 
2. Controle do cabo protetor  

   É preciso controlar se: 
· O cabo PE está bem fixado  

· Os comprimentos dos condutores do cabo de alimentação são tais que ao remover o cabo do cone de 
alívio, os condutores que conduzem a corrente sejam estirados antes do que o condutor protetor.  
 

4. Medições 

· A medição da resistência de isolamento deve ser feita com a ferramenta elétrica fria, juntamente com o 
cabo de conexão, e com a tensão fixa de 500V (ohmímetro de 500V). Os valores da resistência de 
isolamento não devem ser inferiores a: 
  2 MΩ para as ferramentas da classe de proteção I e III, e  

  7 MΩ para as ferramentas da classe de proteção II. 
· A maior resistência permitida do cabo PE é de 0,1 Ω.  
· Os resultados da medição podem ser considerados positivos se:  
Rp ≤ Rw e RPE ≤ RPR-w onde:  
Rp – valor da resistência de isolamento medido  

Rw – o maior valor permitido da resistência de isolamento 

Rpe – a maior resistência permitida do cabo 

Rrr-w –a maior resistência permitida do cabo PE  
Intervalos de exames de gerador de ozónio:  
I categoria – cada 6 meses; (utilização rara, várias vezes por mês)  
II categoria – cada 4 meses; (utilização frequente, de 1 a 3 vezes por dia)  
III categoria – cada 2 meses; (utilização contínua em várias turmas)  
 as categorias segundo a norma PN-88/E-08400/10; ferramentas manuais de acionamento elétrico; exames 
de controle durante a utilização 



Nota: Os prazos indicados para as inspeções periódicas devem ser reduzidas por metade caso os 

geradores de ozónio trabalhem em condições de risco elevado de danos mecânicos e sejam 

utilizados em locais humidificados, condições difíceis, etc. 
O protocolo... deve conter os dados do equipamento:  
Modelo de gerador de ozónio 

Fabricante:  
Tipo:  
P [kW]  
U [V]  
Classe de isolamento:  
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