
Ekologická úprava vody na cesty

TANK O3 bol vyvinutý , aby každému poskytol možnosť vychutnávať si aj počas
cestovania čistú vodu bez baktérií bez pridávania prídavných látok do nádrže.

Patentované ozónové zariadenie čistí vodu úplne ekologickým
spôsobom, predchádza tvorbe biofilmu v nádrži a trvalo odstraňuje
cudzopasníkov, ako sú baktérie, huby, vírusy, spóry.
Systém je jednoducho zabudovateľný do nádrží a čistí vodu bez
chemických látok a bez vplyvu na životné prostredie. Jeho použitím je
voda vo vašej nádrži aj počas dlhej cesty vhodná na pitie a varenie.
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Najčastejšie kladené otázky:
Pracuje systém len s napätím 12 V?
- systém pracuje pri napätí 12V a 24V
Je ozón nebezpečný?
- náš systém vyvíja také množstvo ozónu, ktoré je úplne neškodné. Je

samozrejme potrebné dbať na štandardné odvetranie nádrže. Po
vypnutí systému sa ozón do 25 minút „stratí“ z nádrže

Pred čím nás systém TANK O3 chráni?
- systém odstraňuje z vody všetky druhy húb, baktérie, vírusy a spóry.
- systém zabraňuje tvorbe úsadov v nádrži (odstraňuje biofilm)  
Ako sa systém montuje?
- montáž systému môžete zveriť do rúk odbornej dielne, ktorá systém

namontuje na základe dodaného návodu na inštaláciu
Je možné namontovať systém svojpomocne?
- ak disponujete priemernou zručnosťou, môžete si systém

namontovať svojpomocne a to pomocou podrobného návodu na
montáž, ktorý je súčasťou dodávky

Do akej najväčšej nádrže môžeme systém namontovať?
- systém TANK O3 je určený pre nádrže s objemom do 150 l. Ak máte

nádrž väčšiu, odporúčame namontovať aj druhý systém TANK O3,
aby bolo zabezpečené optimálnejšie rozdelenie ozónu v nádrži.

Je potrebná údržba systému?
- ak nie je systém TANK O3 dlhšiu dobu v činnosti, môže sa na ozónovej

jednotke objaviť nános vodného kameňa, ktorý môžeme odstrániť
tak, že ju ponoríme na niekoľko hodín do kyseliny citrónovej, alebo
do octu.

- ozónovú jednotku odporúčame pri dlhodobom použití vymeniť raz za
rok     



Akú záruku poskytujeme?
- na všetky časti systému s výnimkou ozónovej jednotky poskytujeme

záruku pre koncového zákazníka v trvaní 2 rokov.
Môže systém vybiť batériu prívesu, obytného auta, alebo lode?
- vzhľadom na skutočnosť, že systém má extrémne nízky výkon

50 mA, nemôže dôjsť k tomu, že systém vybije batériu, ktorá je
v normálnom pracovnom režime. Ak obytné auto, loď, alebo
karavan dlhšiu dobu nepoužívate, odporúčame systém TANK O3
vypnúť.

Čo sa stane, ak pri prevádzke systému chýba v nádrži voda?
- ak poklesne hladina vody v nádrži natoľko, že ozónová jednotka

nie je vo vode, nič sa nestane. V prípade, že nie je ozónová jednotka
dlhší čas ponorená vo vode, má to vplyv len na skrátenie jej
životnoti. Odporúčame najmä v zime, keď nie sú obytné auto,

príves, alebo loď používané, vypnúť systém a odpojiť ho od prúdu.


