
Mikrobiológiailag kontrollált környezet, hogy ön dönthesse el mi kerül a borába.

EXOZONE®

FERTŐTLENÍTŐ RENDSZER



A pincészetekben uralkodó körülmények legyen szó természet adta lehetőségről vagy
szándékosan kialakított klímáról, remek életteret biztosítanak a penészgombák és más
mikroorganizmusok számára is. A temperált levegő és a magas páratartalom
elengedhetetlen a bor tárolása és érlelése során, ezzel sajnálatos módon nem csupán a
bornak, de a gombáknak is megfelelő körülményeket biztosítunk. Ebből kifolyólag a
pincészet levegőjében és felületein burjánzó kórokozók elérhetnek olyan szintet is, amikor az
életterük nem korlátozódik a helyiség falaira, de megjelennek a borgyártás során az
alapanyagokban vagy akár a késztermékben is.

A hagyományos fertőtlenítési eljárások, mint például a hordók kénnel történő kezelése,
ózonos vízzel történő mosása vagy a gyártósorok körültekintő sterilizálása mellett szükséges
a helyiségek falainak, berendezési tárgyak felületének és a helyiség légterének a fertőtlenítése
is. Ezáltal egy esetleges gombás vagy bakteriális fertőzést meg lehet állítani vagy még
csírájában el lehet folytani.

Az ExOzone® rendszer a hagyományos eljárások kiegészítőjeként tud segítséget nyújtani,
hogy Ön a felületeken és légtérben lévő ellenséggel is fel tudja venni a harcot.

BORÁSZATOK

HOL 
HASZNÁLHATÓ?RAKTÁRAK

ÉPÍTETT
PINCÉK

FELDOLGOZÓ
HELYISÉGEK

FÚRT
PINCÉK

VENDÉGLÁTÓ
HELYISÉGEK

Az ExOzone® rendszer alapja egy egyszerű használatú, de a kereskedelmi forgalomban kapható 
berendezéseknél 10-20-szor nagyobb hatásfokú ózon alapú fertőtlenítő berendezés, amely a 
környezeti levegő használatával ózont állít elő elektromos áram felhasználásával. A légtérben 
keringtetve fertőtleníti a felületeket és a levegőt. A kezelés alatt természetes úton végbemenő 

oxidációnak köszönhetően minden mikroorganizmus elpusztul.

AZ ÓZON

Az ózon, egy három oxigén
atomból álló instabil molekula.
Az egyik legerősebb oxidáló és
fertőtlenítő anyag. Ha
kapcsolatba kerül bármiféle
baktériummal, vírussal,
gombával vagy szagot okozó
elemmel, akkor egyszerűen
megsemmisíti, elbontja azokat.
Használata során, mint a
hagyományos vegyszereknél is,
ügyelni kell a megfelelő
hatóanyag koncentráció és
behatási idő pontos betartására.
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KEZELÉS ELŐTT

KEZELÉS UTÁN

FAL LESEPRÉSE UTÁN

EXOZONE®-NAL A 
PENÉSZ ELLEN

A képek a Rege Borászati Kft. egri 
pincéjének fertőtlenítéséről készültek.

Az ExOzone® rendszer alkalmazása négy egyszerűen kivitelezhető lépésre bontható. 

HASZNÁLAT A GYAKORLATBAN

Első lépésként a helyiséget kell előkészíteni és a biztonsági

intézkedéseket megtenni. A gyakorlatban ez a lépés a helyiség

légtechnikai lezárását jelenti, ami legtöbb esetben tömítéses ajtókkal

vagy fóliák segítségével könnyedén kivitelezhető.

Ezt követően a berendezésen ki kell választani a kezelés paramétereit,

amely helyiségenként eltérő lehet. Az egyes helyiségekre szabott

kezelési javaslat kidolgozását a szakembereink előzetesen elvégzik

Önnek. Az Ön egyedi igényei alapján fogják meghatározni és

biztosítani a kezelési segédletében, hogy könnyedén elérhesse a kívánt

célt a fertőtlenítéssel.

A gép indítását követően automatikusan lefut a kezelési program, így

Önnek további munkája nincs a fertőtlenítéssel.

A helyiség használatba vételekor olyan esetben, amikor a

penészgombatelepek jelentős kiterjedésűek szükség van utólagos

takarításra. Ez jellemzően az első penészmentesítéses kezelést

követően jelentkezhet és gyakorlati szempontból a felületek seprűvel

történő könnyed megtisztítását jelenti. Minden egyéb esetben a

fertőtlenítés után a helyiség biztonságosan használatba vehető.
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EXOZONE ® VS. GERMICID LÁMPA

A felület és légtérfertőtlenítés két leghatékonyabb eszköze a gázos vagy sugaras kezelés. A gázos fertőtlenítés során a kezelt helyiség légterébe valamilyen
hatóanyagot (pl. ózon) bejuttatnak, majd ezt keringtetve végzik el a fertőtlenítést. A sugárzáson alapuló technológia éllovas a az UVC fénnyel megvalósított 

csírátlanítás (germicid lámpa), amely során a rövid hullámhosszú fény sejtroncsoló hatását kihasználva történik az organizmus ok eliminálása.

Az ExOzone® technológia gázos 
fertőtlenítési megoldás révén képes 

a hatóanyagot a kezelt helyiség 
minden pontjára eljuttatni, így 

nincsenek vakfoltok (árnyékok), 
mint a germicid lámpa esetében.

MINDENT FERTŐTLENÍT

Az ExOzone® rendszer 
áramfogyasztása jelentős 

mértékben alacsonyabb, illetve a 
nem igényel gyakori alkatrészcserét

a csírátlanító lámpákkal 
ellentétben.

KÖLTSÉGHATÉKONY

Az ExOzone® egy egyszerűen 
használatható és  testre szabható 
megoldás. Ezen felül, e llentéteben 

az UVC-vel, az ózon esetében 
nincsenek azonnali 

egészségkárosító hatások, így 
biztonságosabb is.

PRAKTIKUS ÉS BIZTONSÁGOS

A helyiségek mennyiségének és 
területének növelésével az 

ExOzone® esetében Önnek nem 
kell többletköltséggel kalkulálnia, 
mivel a rendszer mobil kivitelű így 
ott és úgy használhatja, ahogy az 

Önnek a legmegfelelőbb.

KÖNNYEN SKÁLÁZHATÓ

Amennyiben felkeltette az érdeklődését az ExOzone® rendszer, keresse meg cégünket a lenti elérhetőségek egyikén és kérje ingyenes
bemutatónkat. A bemutató alkalmával cégünk munkatársai egy bemutató rendszerrel elmennek az Ön borászatába, ahol egy választott helyiségben

bemutató fertőtlenítést tartanak, így Ön élőben is megbizonyosodhat a rendszer hatékonyságáról és megismerheti annak egyszerű használatát.

PRÓBÁLJA KI ÖN IS!

Email: 

europe.o�ce@ozonepartner.com

Tel.:

+36 30 227 4940


