
MADE IN SWEDEN

Tekniska data Wood’s Airmaster WOZ2000
Ozonproduktion 2000 mg/timme
Fläktkapacitet 116 m3/timme
Teknik Ozonrör (kvartsglas)
Timer Digital timer
Slangkoppling Ja
Mått (L x B x H) 270 x 180 x 160 mm
Vikt 3,5 kg
Energiförbrukning 45 W/ 100-230V
Utförande Rostfritt stål
Extra tillbehör Slangnippel, silikonslang, cigarettändarkabel
Temperaturområde +1°C-+35°C
EAN 733285750150

EN SVENSK PRODUKT
Wood’s Airmaster är byggd i Sverige i rostfritt svenskt stål, för 
att tåla tuffa driftförhållanden år efter år. Wood’s Airmaster 2000 
är bärbar och används vid professionell luktsanering efter brand 
och vattenskador. WOZ2000 monteras enkelt på väggen vid 
fastinstallation för permanent luktborttagning i återvinningsrum, 
pumpstationer, ventilationssystem samt vid vattenrening.

SÅ HÄR FUNGERAR DET!
Wood’s Airmaster genererar ozon, som även kallas aktivt syre. 
Ozonet attackerar och neutraliserar de irriterande molekyler  
i luften som  orsakar dålig lukt, så att de försvinner för gott.

SMIDIG DIGITAL STYRNING MED TIMER
Via den digitala displayen på Wood’s Airmaster kan den  avgivna 
ozonmängden enkelt  ställas in mellan 0 och 100 %. Med  timern 
styr du när maskinen ska vara påslagen.

EXTRA TILLBEHÖR
• Smidig silikonslang som gör det möjligt att leda ozonet till  
utrymmet som ska behandlas tex ventilationsanläggning, 
mellanväggar, frånluftskanaler eller vattenrening. 
• Via USB-porten på baksidan kan en ozonmätare anslutas. 

Wood’s Airmaster WOZ2000
Det svensktillverkade luktsaneringsaggregatet
– tar effektivt bort obehagliga lukter överallt! 

VIKTIGT! Lokalisera och åtgärda det som orsakar luftpro-
blemet innan luktsanering, annars återkommer lukten. Ozon 
är skadligt att andas in och ozonaggregat ska därför använ-
das med försiktighet och ej under längre tid där människor 
eller djur vistas.
Läs bruksanvisningen noggrant innan användning.

SKÖTSEL
Ozonröret bör bytas en gång per år, medan för-
filtret som  skyddar maskinen byts vid behov.

Luktar det illa efter te x brand eller vattenskada?
Då behöver du Wood’s Airmaster lukt saneringsaggregat, 
som snabbt och effektivt tar bort obehaglig lukt i från brand, 
mögel, rök, avlopp och köksos. bostaden, bilen, båten eller 
husvagnen – överallt där du vill återställa en frisk och fräsch 
miljö i mer krävande utrymmen.

2000

MEDLEM I EUOROPEAN OZONE TRADE ASSOCIATION (EUOTA) OCH DELÄG-
ARE I EUOTAS OZONE-DOSSIER FÖR VERKSAMMA BIOCIDÄMNEN.

Tillbehör


