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Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul, 

Acordând o atenție deosebită a capitolului AVERTISMENTE REFERITOARE LA SIGURANȚĂ. 

AVERTISMENTE REFERITOARE LA SIGURANȚĂ  

PERICOLE PENTRU SĂNĂTATE 
 Generatorul M-MX4000 este un aparat pentru utilizări INDUSTRIALE, COMERCIALE. Acesta este adaptat pentru alimentare cu curent 

alternativ monofazat cu tensiune de Un=230V 50 Hz  
Generatorul produce ozon. Ozonul este unul dintre cei mai eficienți dezinfectanți cunoscuți. Efectul bactericid prezintă la o 
concentrație de aprox. 13μg/dm

3
. Efectul bactericid al ozonului este de aprox. 50 de ori mai eficient și de  3000 ori mai rapid decât cel al 

clorului. Ozonul este un gaz iritant care deteriorează membranele biologice prin reacții radicale cu componente ale acestora. După 
pătrunderea în celule, acesta poate inhiba acțiunea enzimelor celulare prin stoparea respirației intracelulare. Primele simptome de 
iritație cu ozon  (observate la o concentrație de 0,2μg/dm

3
) sunt tusă, dureri în gât, somnolență și dureri de cap. Ozonul are (practic) un 

timp de înjumătățire scurt de aprox. 30 minute, astfel  după două ore ajunge la 6% din concentrația inițială. După ozonizare, aerisiți 
camera, folosiți măști respiratorii cu filtru din cărbune dacă trebuie să rămâneți în spații ozonizate. Concentrația de 0.1 ppm este 
inofensivă pentru oameni la expunerea maximă de opt ore. Concentrația de 10 ppm deja este periculoasă la expunerea de câteva 
minute. Generatoare pot realiza un maxim de 0.5 ppm (cu cât concentrația este mai mare cu atât descompunerea este mai rapidă). 
Bineînțeles utilizarea mai multor generatoare de înaltă performanță într-un spațiu mic și etanș poate ridica nivelul acestei concentrații. 
Aceasta va fi o atmosferă toxică și letală.  De aceea utilizarea profesională a generatoarelor trebuie realizată de către profesioniști. În 
prezent, reglementările  nu solicită  pregătirea practică la utilizarea ozonului. Însă, din  motive de securitate, orice persoană care crea să 
utilizeze în mod profesional generatoare ar trebui să se adreseze la compania noastră pentru școlarizare sau să se familiarizeze cu 
literatura de specialitate. Menționez că o astfel de școlarizare nu este obligatorie. În mod categoric, trebuie să evitați să rămâneți în 
camera supusă ozonizării mai mult de câteva minute. Pentru uz profesional se folosesc concentrații de la 0.01 ppm până la 3 ppm. 
Aceasta înseamnă că dacă se ajunge la asemenea concentrație a ozonului într-un spațiu acesta este dezinfectat. Atunci timpul de 
dezinfectare este calculat ca ½ oră. Aceste variații de concentrație sunt cauzate de reacțiile diferite ale patogenilor la ozon. De-
asemenea, diferențele rezultă din varietatea scopurilor de ozonizare. Persoanele interesate de detalii trimit la literatura bogată. 
Următoarele fraze constituie o apropiere generală a chestiunii ozonizării rezultând din valori medii și simplificări, precum și din aducerea 
stării dinamice la cea statică. Concentrația  de prag de la care începe dezinfecția și combaterea acarienilor este de 1 g ozon  per 
10m

3
 spațiu. Generatorul M-MX4000, produce 3-4 grame de ozon pe oră, deci în decursul de 30 minute ucide ciupercile de pe o 

suprafață de 30-35 m
3
  . Procedeul de ozonificare distruge toți alergenii. De dorit este ozonificarea frigiderelor și congelatoarelor de 

casă. În perioada de recoltare a ciupercilor, fructelor și legumelor, acestea trebuie supuse ozonificării care prelungește perioada lor de 
valabilitate, chiar și înainte de congelare. Astfel se distrug bacterii și ciuperci prezente pe suprafața lor. Se recomandă ozonificarea 
cartofilor și cepei înainte de perioada de păstrare a acestora. Sunt suficiente plase și o încăpere etanșă. Ozonificarea aerului este 
recomandată în cazul cabanelor de recreație înainte de repopularea lor. Adesea se efectuează ozonificarea îmbrăcămintei după 
depozitare prelungită. Ozonificarea încălțămintei, îmbrăcămintelor sportive, echipamentului de gimnastică, saunelor, sălilor de 
gimnastică este un standard. Se recomandă în special, ozonificarea încăperilor pentru animale (cuști, cotețe, cuști de transport pentru 
câini și pisici, colivii pentru păsări, voliere pentru porumbei, etc.).  

  
1. Limitele admise de expunere: 
Limite admise în SUA, Marea Britanie și alte țări ale Europei: 
• 8 ore pe zi / 5 zile pe săptămână - 0,1 părți per milion 
• 15 minute (timpul scurt de expunere) - 0,3 părți per milion 
Generatorul de  ozon M-MX4000  poate produce până la 4000 de miligrame de ozon pe oră. Într-un spațiu închis, concentrația de ozon 
generat de M-MX4000 repede depășește norma pentru expunerea -limită de 15 minute  (0,3 părți per milion). 
 
2. Toxicitatea ozonului: 
Indiferent de limite de expunere, există riscul de provocare inflamării tractului respirator. S-a demonstrat că ozonul  contribuie la 
declanșarea crizelor de astm. Persoanele cu episoade de astm preexistente nu trebuie să intre în încăperi recent saturate cu ozon, 
până la momentul când  toate reziduurile de ozon vor fi complet dispersate, iar încăperea va fi bine aerisită. 
Ozonul are un miros puternic caracteristic  și prin urmare, este ușor de detectat chiar și la concentrații mult sub limita de 15 minute de 
expunere.  Majoritatea oamenilor poate detecta mirosul de ozon  cu concentrație de aprox. 1/10 din nivelul expunerii-limită de 15 
minute. Mirosul foarte puternic de ozon în aer înseamnă că concentrația ozonului depășește nivelul de concentrație  pentru  expunerea-
limită de 15 minute. 
 
AVERTIZARE 
• Generatorul nu poate fi utilizat de oameni  cu tulburări de simțul olfactiv. 
• Lăsați spațiul liber în jurul aparatului înainte de utilizarea acestuia 
• Nu verificați producția ozonului prin mirosirea directă a gurii de ieșire a generatorului. 
• Inspirarea scurtă a ozonului în concentrații mari și inspirarea lungă a ozonului în concentrații scăzute poate provoca efecte 
fiziologice negative. grave. NU inspirați ozonul direct de la aparat. 
2 
AVERTIZĂRI GENERALE DE SIGURANȚĂ: 

 Aparatul nu este rezistent la apă, poate fi utilizat numai în interior. Preveniți pătrunderea apei în aparat. Inundarea cu apă nu 
este acoperită de garanție. 

 NU deschideți și NU reparați aparatul singuri. Generatorul de ozon FM-300-500 utilizează o tensiune foarte mare care poate 
provoca vătămări corporale. Nu atingeți aparatul deschis sau pornit. 

 Nu utilizați aparatul într-un mediu foarte umed (umiditatea relativă > 80%) 
 Mărimea minimă sugerată al încăperii pentru purificarea apei este de 30m³, ceea ce permite la evitarea mirosului puternic de 

ozon. 
 Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor. 
 Când aparatul nu este utilizat, acesta trebuie deconectat de priza de alimentare. 
 NU utilizați aparatul într-un mediu de gaze inflamabile sau materiale explozive. 
 Nu atingeți aparatul cu mâinile ude sau umede. 
 Evitați utilizarea frecventă a aparatului în depozite de metale și materiale sintetice 
  Folosiți doar furtunurile compatibile cu ozon. Utilizarea materialelor nepotrivite poate duce la scurgeri nedorite de ozon în aer. 



 NU lubrifiați capete tuburilor de aer cu uleiuri minerale  și grăsime 
 NU puneți aparatul care funcționează pe covoare , mochete etc. 

 
AVERTIZARE IMPORTANTĂ 
Compania Magnetti Marelli nu răspunde pentru orice daune sau vătămări corporale cauzate de produs sau daune care pot apărea 
utilizarea acestuia de către utilizator sau alte persoane. Utilizatorul răspunde pentru asigurarea că aparatul este corect instalat, utilizat și 
depozitat. 
 
CONȚINUTUL  AMBALAJULUI 

1. Generator  de ozon 
2. Tuburi cu lungime de 100 cm 
3. Manual de utilizare a generatorului de ozon 

 
PREGĂTIREA APARATULUI PENTRU UTILIZARE 
1. Înainte de conectare, asigurați-vă că toate furtunurile sunt libere de praf și alte impurități. 
2. Capătul acestui furtun conectați la gura de intrare a aerului a generatorului de ozon. 
4 
MOD DE UTILIZARE A APARATULUI 

1) Apăsați butonul 0/1 
2) Setați timpul de lucru cu ajutorul butoanelor + -  și apăsați butonul start/stop  și aparatul va începe să lucreze, 

oprirea aparatului va urma după expirarea timpului setat sau după apăsarea butonului start/stop 

 
3) Activarea funcționării temporare 

Urmează după apăsarea butonului cykl (30 de minute de lucru și 30 minute de pauză, ciclul se repetă de cel puțin 4 ori) 
Oprirea urmează după apăsarea butonului cykl  

 



4) Activarea funcționării continue  
Mai întâi ozonatorul trebuie pornit cu ajutorul butonului start/stop  și în acest moment apăsați butonul HOLD –ozonatorul 
începe să funcționeze în mod continuu. Oprirea urmează după apăsarea butonului HOLD   

3 
Atenție:  
1. Pentru a efectua ozonizarea apei/lichidelor, conectați cablul cu lungime de 1,0 m la priza gurii de ieșire a ozonului, iar la capătul 
celălalt  instalați piatra de difuzie 
2. Pentru a ozoniza aerul  nu conectați cablurile și pietrele de difuzie 
3. Introduceți cablul de alimentare în priză. 
Atenție: Utilizați numai tensiunea de alimentare conformă cu plăcuța de identificare a aparatului. Plăcuța de identificare se află pe 
aparat. PRIZA DE ALIMENTARE TREBUIE SĂ FIE ADUSĂ LA ZERO (ÎMPĂMÂNTARE) 
 
INDICAȚII PRIVIND APLICAREA TERAPIEI CU OZON 
La utilizarea aparatului pentru ozonizarea lichidului, acesta trebuie așezat cu cel puțin 20cm deasupra suprafeței lichidului, pentru a-l 
proteja împotriva pătrunderii lichidului în generator. La utilizarea aparatului pentru ozonizarea aerului, se recomandă neconectarea 
cablurilor și pietrelor de difuzie. 
AVERTIZARE: Așezați aparatul cu cel puțin  20cm deasupra suprafeței lichidului ozonizat. 
ÎNTREȚINERE 
În cazul în care utilizați  generatorul de ozon M-MX4000 numai ocazional, depozitați aparatul într-un loc uscat și protejați-l împotriva 
prafului folosind punga de plastic.  În cazul în care utilizați sistemul de administrare a ozonului automat, efectuați controlul periodic 
pentru a asigura funcționarea corectă și eficientă a sistemului: 
• Verificați toate cablurile și conexiunile  în ceea ce privește apariția scurgerilor sau deteriorărilor. 
DATE TEHNICE ȘI CONDIȚII DE LUCRU 
Model:  M-MX4000 
Randamentul generatorului de ozon: 3000-4000 mg/h  
Performanța pompei interne: 10--15 l/min 
Timer programabil: 1-60 min  
Presiunea generată de pompă: 17 Kpa 
Mediul de lucru: interiorul încăperii bine aerisite, fără gaze corozive 
Condiții meteorologice de lucru: 100±4 Kpa 
Intervalul  temperaturilor de mediu de lucru: 5-40°C 
Umiditatea relativă a mediului de lucru: ≤80% 
Metoda de generare a ozonului: descărcări corona 
Diametrul conductei de ieșire: 8mm 

Sursa de alimentare: AC 220-240V 50HzCONSTRUCȚIA  APARATULUI  Acesta este un aparat care generează ozonul (adică O3 )) 
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Garanție – servicii post-vânzare 
Servicii de garanție conform fișei de garanție  anexate 
DECLARAȚIA IMPORTATORULUI - DISTRIBUITOR 
Importatorul – distribuitor informează cu produsul: Generator de ozon de tip  M-MX4000 îndeplinește cerințele directivelor  

 DIRECTIVA 2006/95/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 

 DIRECTIVA 2004/108/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI  

 și ale standardelor armonizate 

ceea ce confirmă certificatele CE și rapoartele de încercări 

Instrucțiunea privind utilizarea echipamentelor electrice și electronice în țările Uniunii Europene. 
Acest simbol amplasat pe produs, ambalaj sau în manual de utilizare înseamnă că aparatul nu 
trebuie aruncat, ca deșeuri obișnuite ci predat la punctul de colectare a echipamentelor electrice 
și electronice uzate care acționează în sistemul de  reciclare în conformitate cu legea din 29 iulie 
2005 privind deșeuri de echipamente electrice și electronice {J.Of. din 2005. nr 180, poz. 1494 și 
1495} Procedarea conform indicațiilor de mai sus permite la evitarea consecințelor potențiale, 
negative pentru mediul înconjurător și sănătatea omului rezultând din depozitarea incorectă și 
prelucrarea deșeurilor electrice și electronice. (DEEE). 
Dacă este posibil, vă rugăm, să scoateți acumulatorul/ acumulatoarele din aparat și predați-le la 
punctul de colectare în conformitate cu cerințele aplicabile. Respectarea principiilor de mai sus 
legate de reciclarea deșeurilor de echipamente și materiale permite la menținerea resurselor 
naturale.  

Eliminarea deșeurilor 
Dacă doriți să eliminați echipamentul, faceți acest lucru în conformitate cu reglementările în vigoare! 

 

Inspecție periodică a ozonatorului 

Această inspecție trebuie efectuată de către un electrician autorizat 

1. Examinare vizuală  

 Trebuie verificat dacă:  
· Elementele carcasei exterioare și ale mânerului nu sunt deteriorate.  
· Ștecherul nu este deteriorat (crăpat, ars, contactele nu sunt deformate)  
· Cablul de conectare este protejat împotriva scoaterii bruște din priză și din aparat și dacă izolația nu 
este deteriorată.  
- starea cablurilor și conexiunilor din ozonator 

2. Verificarea circuitului de protecție  

   Trebuie verificat dacă:  
· Cablul PE este bine conectat  
· Lungimea conductoarelor din cablu de alimentare este astfel încât la ieșirea cablului din clema de 
montare, firele conductoare se vor întinde mai repede decât fir de protecție.  
 

4. Măsurări  
· Măsurarea rezistenței de izolație trebuie efectuată pe electro-instrument rece, împreună cu cablul de 
conectare, cu tensiune continuă de 500V (megohmetru 500V). Valoarea rezistenței izolației nu poate fi 
mai mică   
  de 2 MΩ pentru instrumente de clasa I și III de protecție și 
  de 7 MΩ pentru instrumente de clasa II de protecție.  
· Rezistența maximă admisă de cablu PE este de 0,1 Ω.  
· Rezultatele măsurării pot fi considerate pozitive dacă:  
Rp ≤ Rw și RPE ≤ RPR -unde:  
Rp – valoarea rezistenței măsurate a izolației  
Rw – valoarea maximă admisă a rezistenței izolației  
Rpe – rezistența maximă admisă a cablului  
Rrr-w - rezistența maximă admisă a cablului PE  
Perioada de testare a ozonatorului:  
 categoria I – o dată la 6 luni; (exploatarea temporară de mai multe ori pe lună)  
categoria II– o dată la 4 luni; (exploatarea frecventă de la 1 până la 3 ori pe zi)  
categoria III– o dată la 2 luni; (exploatarea continuă pe mai multe schimburi)  
 categoriile conform PN-88/E-08400/10; instrumente manuale cu motor electric; testări de control în 
timpul exploatării;  



Atenție: Termenele de teste periodice indicate trebuie reduse la jumătate în cazul ozonatoarelor care 

funcționează în condiții de risc crescut de deteriorare mecanică, sunt exploatate în încăperi cu 

umezeală, în condiții grele, etc. 
Procesul verbal ... trebuie să conțină datele aparatului:  
Model de ozonator  
Producător:  
Tip:  
P [kW]  
U [V]  
Clasa de izolație:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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

