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Om de impact op het milieu te beperken:
systemen eenvoudig, betrouwbaar en innoverend.

Het 3S systeem
Het 3SD systeem
10/10/12 10:53

Voor een beter beheer van het verbruik van
water en chemische producten.

Het O3 Systeem

Het 3S systeem

> Werkingsprincipe
De schrob- en dweilautomaten van FLP kunnen worden uitgerust met een ozon generator
die het mogelijk maakt te werken met geozoniseerd water.
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Voorbeeld van een verbruik -> Ruby 55 = 0,25 lts/min
of 2h30 werktijd met een volle tank.
Autonomie water = Autonomie batterijen
Optie beschikbaar op de modellen RUBY, JADE, AMBER.
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> Elektronisch beheer van het verbruik van water en chemische producten
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• Het doseren zal elektronisch worden geprogrammeerd

tussen 0,3 en 4,5 % .

> De productie van ozon

• Ontsmetting van water (zwembaden, aquaria...)
• Ontsmetting van voeding en diepvriesruimtes
• Ontsmetting van verpakkingen
• Ontsmetting van het wasgoed, verlaagt het
verbruik van chemicaliën in de wasserij
• En ontsmetting van de huid (handen…)

Systeem 3S
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Ozon is een chemische verbinding
bestaande uit 3 atomen zuurstof O3.
Ozon is bij het grote publiek bekend door zijn
aanwezigheid in de stratosfeer waardoor de
U.V.- straling van de zon wordt beperkt of ook
door het creëren van pollutie in de grote
agglomeraties. Minder bekend is, dat ozon
een oxidant, is en tevens een
zeer krachtige ontsmetting

> De traditionele toepassingen

Immers, door de machine op 3S in te stellen, hoeft de gebruiker zich
geen zorgen meer te maken over de instelling van het waterdebiet.
Men verenigt aldus de doeltreffendheid met een totale beheersing
van het verbruik.
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Dit systeem biedt de mogelijkheid om het waterdebiet, vooraf, zo in te
stellen dat de machine zijn prestaties onder de beste omstandigheden
kan uitvoeren.

Onze generatoren maken het mogelijk om een
niveau van red-ox van 750mV te verkrijgen…
de ontsmettingsactie is doeltreffend boven de
600mV.

Het resultaat
Wij hebben een hele reeks tests uitgevoerd (Labo Pasteur in Rijsel (F), Universiteit van Gent) die de
doeltreffendheid van het O3-systeem bij ontsmetting hebben bevestigd (bactericide, microbicide.).
Niet alleen verkrijgt men een doeltreffendheid tijdens het gebruik van de machine, maar de kolonies
ontwikkelen zich veel langzamer in de eerstvolgende uren na de behandeling (zie synthese van het verslag)..

• De gebruiker beschikt over 7 wasprogramma’s afhankelijk

7
wasprogramma’s

van het soort vloer en de graad van vervuiling.
• Deze optie dient om het verbruik van water en chemische

producten beter in te stellen. In functie van het aantal uren en
dagen machinegebruik kan men tot 75% besparen.
• Dit systeem kan heel simpel worden uitgeschakeld indien

men op de traditionele manier wil werken.
(Water en detergent in eenzelfde tank.)

De voordelen
• De ozon generator verbruikt geen detergent.
- Geen vervuild afvalwater
- Geen verpakkingen
• Het O3-systeem blijft actief bij een breed pallet pH waarden.

Veiligheidsnormen
De FLOORPUL generatoren zijn zo gekalibreerd dat ze max. 50ug/m³ OZON produceren en zich zo ruimschoots onder
de veiligheidsnorm, in verband met de luchtkwaliteit tijdens het werken, bevinden. (120ug/m³ of 1,05 ppm voor een
werkdag van 8h);
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Een supplementaire tank van 8 Lt,
Voor het chemisch product is op de machine gemonteerd.
Optie beschikbaar op de modellen CORAL, SAPPHIRE.
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