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OZONA ĢENERATORA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA    2022 

OZONA ĢENERATORA OPV 100 SĒRIJAS TEHNISKĀ PASE UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

SVARĪGI PIRMS LIETOŠANAS UZSĀKŠANAS!!! 
1. Pilnībā izlasiet šo Instrukciju! 

2. Pārliecinieties, vai iekārtai pēc piegādes vai darbības uzsākšanas nav radušies mehāniski bojājumi. 
Neatvērt iekārtu, ja tā pievienota elektrotīklam. Darbojošās iekārta ražo līdz 5000 voltu spriegumu! 

Iekārtas ražotājs:  ООО НПО "Жемчужина Руси" , http://www.bakteriy.net/ 

Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. 2-я Прогонная д. 7-266  

ОГРН 1027700285304 

Iekārtas izplatītājs: SIA „Ozone Tech”; Reģ. Nr. LV40103941518 

Iekārtas pārdevējs: SIA „Ozone Tech”; Reģ. Nr. LV40103941518; K.Ulmaņa iela 3, Rīga, LV1004; 

Tālrunis: +371 29223654; www.ozonalietas.lv 

Iekārta: Ozona ģenerators, ir jauns un nelietots produkts, kas izgatavots no jauna un neizmantota 

ozona izturīga plastmasas sakausējuma materiāla. Ozona ģenerators ir piegādāts gatavs 

izmantošanai.  Lai panāktu maksimālu ekspluatācijas drošību un lai izvairītos no 

negadījumiem, iekārta  atbilst mūsdienu starptautiskajiem standartiem un drošības 

noteikumiem. Iekārtā izmantota patentēta tehnoloģija. 

Izmantošana: Šis ir spēcīgs ozona-gaisa plūsmas ģenerators : 1) ar ventilatoru vai 2) integrējams 

ventilācijas sistēmā. Šī tipa ozona ģenerators paredzēts iekštelpu gaisa ozonēšanai ar 

mērķi sasniegt paaugstinātu ozona līmeni gaisā. Ozona ģeneratoru var izmantot 

dažādiem mērķiem: 1)dažādu organisko savienojumu iznīcināšanai; 2)visu veida 

baktēriju, sēnīšu un raugu iznīcināšanai; 3)visu veida vīrusu iznīcināšanai; 4) tauku un citu 

organisko vielu sašķelšanai. Ozona ģeneratoru var izmantot gaisa un virsmu apstrādei 

iekštelpās un ventilācijas sistēmās. Ozona ģeneratoru var izmantot pārtikas uzņēmumos 

telpu un produktu apstrādei, izmantojot labas prakses piemērus un pētījumu rezultātus. 

Garantijas laiks: Garantija 12 mēneši no Iekārtas pārdošanas dienas. Garantija ir spēkā, ja tiek ievēroti 

šajā Instrukcijā noteiktie Iekārtas lietošanas un uzstādīšanas noteikumi. 

Atbildība: Iekārtas Ražotās un Pārdevējs neatbild par zaudējumiem, kas radušies Iekārtas 

nepareizas lietošanas gadījumā vai Iekārta izmantota nepareiziem mērķiem. Iekārtas 

lietotājam pirms darbu sākšanas jāveic materiālu testēšana un jāizvēlas tehniski pareiza 

Iekārtas  uzstādīšanas un lietošanas tehnoloģija. 

OPV 100.04 attēls                                                      OPV 100.03 attēls 

 

http://www.ozonalietas.lv/
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OZONA ĢENERATORA OPV-100.04 UN OPV-100.03 TEHNISKIE PARAMETRI 

Parametrs Mērv. OPV 100.04 OPV 100.03 Piezīmes 

Ozona ražība 
izmantojot apkārtējo 
gaisu 

g/st 15 100 

Tiek izmantots apkārtējās vides gaiss, 
kura temperatūrai jābūt robežās no -35℃ 
līdz +50℃ un mitrumam ne vairāk par 
95%. 

Iekārtas darbības 
režīms 

Nepārtraukti     (24/7) 
Dzesēšanu nodrošina iebūvēts ventilators 
ar temperatūras sensoru un aizsardzību. 

Apstrādājamā platība 
m3 
m3/st 

3 500 
6 000 

20  000 
12 000 

Iekštelpās ar iebūvētu ventilatoru. 
Ventilācijas sistēmā. 

Iekārtas svars kg 3 5 
Iekāta izgatavota no ozona izturīga 
plastmasas sakausējuma 

Iekārtas izmēri mm 
250×165×550 
D= 125  

250x330x1150 
D= 150 

Iekārta komplektā ar savu gaisa plūsmas 
ventilatoru. To nomontējot, iekārtu var 
instalēt ventilācijas sistēmā. 

Jaudas pieslēgums 
V 
W 

220V 50hz AC 
150 

220V 50hz AC 
1100 

Iekārtas pieslēgšana ar taimeri vai 
attālinātu vadības bloku. 

Dzesēšana Dzesēšana ar gaisu                              

Tehnoloģija Ozona izlādes stieņi ar elektrodu un dialektriķi. Patentēta tehnoloģija. 

Ozona ražošanas princips Koronizlāde – viens no elekroizlādes veidiem. 

        
 

KORONIZLĀDES PRINCIPA OZONA ĢENERATORA DARBĪBAS SHĒMA 

1. Gaisa ieplūde; 
2. Gaisa filtrs; 
3. Ventilators; 
4. Koronizlāde; 
5. Ozona izplūde. 
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INSTALĒŠANAS SHĒMA VENTILĀCIJAS SISTĒMAS 
APSTRĀDEI AR OZONU, IZPLŪDES SMAKU 
LIKVIDĒŠANAI, SISTĒMAS DEZINFEKCIJAI

Ozonatora darbība 
vienlaicīga ar gaisa 
plūsmu ventilācijas 

sistēmā

GAISA PIEPLŪDE

VENTILATORS

GAISA FILTRS

GAISA NOSŪCE NO IEKŠTELPĀM 
(VIRTUVE, ATKRITUMI, ATTĪRĪŠANAS 
IEKĀRTAS, RAŽOŠANAS CEHS UTT.)

D=125mm
OVP-100.04

D=150mm
OVP-100.03

GAISA IZPLŪDE AR 
OZONU

GAISA PLŪSMA 6000 – 12 000 M3/ H

OZONATORS

INSTALĒŠANAS SHĒMA LIELA APJOMA TELPU APSTRĀDEI AR 
OZONU, IZMANTOJOT PAPILDUS GAISA VENTILATORU UN FILTRU

VENTILATORS         GAISA FILTRS

GAISA PIEPLŪDE

AR OZONU APSTRĀDĀJAMĀ TELPA
 2 500 LĪDZ 20 000 M3

LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTU RAŽOŠANAS 
UN IEPAKOŠANAS TELPAS, PĀRTIKAS 

PRODUKTU NOLIKTAVAS,  GAĻAS UN ZIVJU 
PĀRSTRĀDES CEHS, PRODUKTU 

ATDZESĒŠANAS TELPAS, DZĪVNIEKU FERMAS, 
GRAUDU GLABĀTAVAS, ATKRITUMU 

NOVIETNES, CITAS  MIKROBIOLOĢISKĀ RISKA 
TELPAS

TELPU VĒDINĀŠANA PĒC 
OZONĒŠANAS VAI OZONA 
NOSŪCE AR VENTILĀCIJAS 

SISTĒMU

OZONATORS
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OZONA ĢENERATORA UZSTĀDĪŠANAS NOTEIKUMI 
 

1. A)Iekārta jāuzstāda sausā, tīrā, vēdinātā telpā. Iekārtas darbības telpā nedrīkst būt pieļaujama 

amonjaka gāzes saskarsme. Telpā nedrīkst atrasties viegli uzliesmojoši un sprādzienbīstami 

priekšmeti. Iekārtu novietot ne tuvāk par 50 cm no sienas un pārliecinieties, lai telpā neatrodas 

priekšmeti, kuri aizsedzot telpu var samazināt ozona ģeneratoram nepieciešamo gaisa pieplūdi vai 

ozona izplūdi. 

 

B) Ventilācijas sistēmā aiz fitrēta gaisa pieplūdes. Nedarbināt iekārtu, ja nav gaisa plūsmas ventilācijas 

sistēmā, jo tas var novest pie slāpekļa skābes veidošanās un iekārtas bojāšanās. 

2. Gaisa temperatūrai darbības telpā jābūt robežās no -10℃ līdz +70℃. 

3. Gaisa mitrums darbības telpā nedrīks pārsniegt 95%  

4. Jānodrošina 220V 50Hz elektrības pieslēgums. 

5. Pasūtītājam jānodrošina ierobežota personu piekļuve ozona ģeneratoram. Jāveic darbinieku 

instruktāža darbam ar ozona ģeneratoru. Ģeneratoru ieslēgt tikai tad, kad apstrādājamajā telpā 

neatrodas cilvēki un dzīvnieki. Pārliecinieties par ozona iedarbības materiāliem, kas atrodas telpā. 

 
 
OZONA ĢENERATORA TRANSPORTĒŠANAS UN UZGLABĀŠANAS NOTEIKUMI 
 
1. Iekārtas transportēšanas laikā jāizvairās no asiem triecieniem, lai netiktu bojātas ozonatora detaļas. 

2. Transportēšanas laikā nepieļaut šķidrumu, putekļu un citu sīku priekšmetu iekļūšanu Iekārtas 

iekšpusē, kas var izraisīt aizdegšanos, ieslēdzot Iekārtu. 

3. Pēc iekārtas transportēšanas, ļaut vienu stundu Iekārtai atrasties darba telpā bez ieslēgšanas, lai 

izvairītos ko kondensāta nosēšanās uz elektrodiem Iekārtas iekšpusē. 

4. Pēc iekārtas izmantošanas, Iekārtu uzglabāt pēc iespējas sausākās un tīrākās telpās. 

5. Pasūtītājam jānodrošina ierobežota personu piekļuve ozona ģeneratoram. Jāveic darbinieku 

instruktāža darbam ar ozona ģeneratoru. 

 

OZONA ĢENERATORA TEHNISKĀS APKOPES NOTEIKUMI 
 
1. Iekārta ir mehāniska elektroierīce, kura savā darbībā izmanto liela apjoma gaisa plūsmu. Iekārtas 

efektivitāte ir atkarīga no pietiekamas un tīras gaisa plūsmas saņemšanas. Tāpēc ir svarīgi regulāri 
pārbaudīt ienākošā gaisa filtra un izlādes stieņu stāvokli. 

2. Par steidzamu nepieciešamību veikt tehnisko apkopi var liecināt: a) vāja vai vispār neredzama zilā 
gaisma uz ģeneratora ozona izlādes stieņiem vai b) vāja ozona - gaisa izplūdes koncentrācija. 

3. Pilnu tehnisko apkopi ieteicams veikt reizi gadā, atkarībā no Iekārtas darbības vides. Tehnisko apkopi 
veic Iekārtas pārdevējs vai Pasūtītājs. 

4. Garantijas laikā tiek nodrošinātas divas bezmaksas tehniskās apkopes. 
5. Garantijas uzlīmju bojāšana atceļ garantijas nosacījumus. 
6. Regulāra gaisa filtra apsekošana un tehnisko apkopju veikšana palielina Iekārtas darbības efektivitāti 

un Iekārtas kalpošanas laiku. 
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VESELĪBAS DROŠĪBAS NOTEIKUMI DARBĀ AR OZONA ĢENERATORU 
 
1. Ozons ir kairinoša un ļoti oksidējoša gāze. Tāpēc, jāievēro visi drošības pasākumi. 
2. Neelpot tiešā ozona izplūdes vietā. Nestāvēt tuvu ar seju pret ozona izplūdes vietu. Tas var novest pie 

elpošanas ceļu kairināšanas. 
3. Apstrādājamajās telpās nedrīkst atrasties cilvēki un dzīvnieki. Telpās drīkst atgriezties tikai pēc ozona 

paša sadalīšanās un telpu vēdināšanas ne ātrāk kā pēc 30 minūtēm. 
4. Ar ozonu apstrādājamās telpās nedrīkst pieļaut nepiederošu personu iekļūšanu. Tādēļ uz ieejas 

durvīm jāuzstāda brīdinājuma zīmes par ozonēšanas darbiem. 
5. Pēc OSHA (Occupational Safety and Health Administration) ieteikumiem darbinieks 8 stundas var 

atrasties telpā, ja ozona koncentrācija gaisā nepārsniedz 0,1 ppm.  OSHA ieteiktais ozona 15 minūšu 
iedarbības limits ir 0,3 ppm. Virs 0,3 ppm, ir iespējams kairinājuma risks elpošanas vadiem. Sajust 
ozona specifisko smaržu cilvēks var jau 0,01 ppm koncentrācijā. 

6. Ja ir nepieciešama iekļūšana telpās ar paaugstinātu ozona koncentrāciju, tad  var izmantot elpvadu 
aizsarglīdzekļus  vai vismaz aizklāt degunu un muti ar samitrinātu drānu. Ja ozona ieelpošanas 
gadījumā ir kairināts kakls, tad ieteicams to skalot ar ūdeni. 

 
OZONA STARPTAUTISKĀ ĶĪMIJAS DROŠĪBAS KARTIŅA 
Tās mērķis ir nodrošināt, ka darba ņēmējiem un ikvienam, kas saistīti ar to darbībā, ir pieejama 
informācija, kas nepieciešama, lai novērstu darba traumas un arodslimības.  

Bīstamības veidi un 
iedarbība 

Akūtās bīstamības un 
simptomi 

Novēršana Pirmā palīdzība un 
ugunsdrošība 

UGUNSDROŠĪBA 

Neuzliesmojoša bet 
uzlabo citu vielu 
degšanu. Reakcijas var 
izraisīt ugunsgrēku vai 
sprādziens. 

NĒ atklātai liesmai, NĒ 
dzirkstelēm, NĒ 
smēķēšanai. NĒ 
kontaktam ar 
degmaisījumiem 

Ugunsgrēka gadījumā 
izmantot ugunsdzēsības 
trauksmi 

SPRĀDZIENDROŠĪBA 

Ja silda un saskarsmē ar 
viegli uzliesmojošām 
vielām (alkēni, ēteri) 

Norobežotas telpas, 
ventilācija, 
sprādziendrošas 
elektriskās iekārtas un 
apgaismojums. 

Ugunsgrēka gadījumā 
izmantot ugunsdzēsības 
trauksmi 

IEELPOŠANA 

Klepus. Galvassāpes. 
Elpas trūkums. Rīkles 
iekaisums. 

Ventilācija, elpošanas 
vadu aizsardzība ar 
aizsarg līdzekļiem vai 
mitru drānu. 

Svaigs gaiss, atpūta. 
Pusguļus pozīcija. 
Iespējama mākslīgā 
elpināšana. Griezties 
pēc medicīniskās 
palīdzības. 

IEDARBĪBA UZ ĀDU Nav būtiskas iedarbības pazīmes, ja ozons ir gāzes formā vai izšķīdināts ūdenī. 

IEDARBĪBA UZ ACĪM 

Apsārtums. Sāpes un 
asarošana. Redzes 
pasliktināšanās. 

Lietot universālus sejas 
un elpošanas 
aizsarglīdzekļus. 

Skalot ar lielu ūdens 
daudzumu. Noņemt 
kontaktlēcas. Griezties 
pēc medicīniskās 
palīdzības. 

 

 


