
ZASADY BEZPIECZNEGO STOSOWANIA OZONATORA  

Generator ozonu UT-10 to profesjonalne urządzenie produkujące ozon w wysokim stężeniu. Stężenie 

to znacznie przewyższa dopuszczalne normy, w którym można przebywać. Zaleca się zachowanie 

niezbędnych środków ostrożności podczas używania generatora.    

Ozon w wysokim stężeniu lub długo wdychany jest silnie toksyczny! Z tego względu, osoby 

wykonujące ozonowanie pomieszczeń, powinny posiadać odpowiednią wiedzę na temat szkodliwości 

ozonu oraz być wyposażone w odpowiedni sprzęt ochronny.  

Generator ozonu produkowany przez naszą firmę jest zgodny z wymaganiami i przepisami Unii 

Europejskiej oraz ma wymagane w swojej klasie zabezpieczenia. To jednak prawidłowe użytkowanie 

generatora jest gwarancją bezpieczeństwa.  

Należy przestrzegać następujących zasad:   

 W pomieszczeniu, w którym wykonujemy ozonowanie nie mogą przebywać ludzie ani 

zwierzęta. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do takiego pomieszczenia, personel musi być 

wyposażony w ubiór ochronny oraz maski ochronne dla dróg oddechowych i oczu z 

odpowiednim pochłaniaczem. 

 Z pomieszczenia należy usunąć wszelkie rośliny oraz zwierzęta. 

 Ozon jest silnym utleniaczem, dlatego w stężeniu uzyskiwanym z generatorów, może odbarwić 

tworzywa sztuczne i naturalne, niszczyć obrazy (laserunek), książki, przedmioty z miękkiej 

gumy. Należy usunąć te przedmioty z pomieszczenia lub zabezpieczyć np. folią typu „strech”.  

 Pomieszczenia podlegające ozonowaniu powinny być odpowiednio uszczelnione, tak aby 

ozon nie wydostawał się na zewnątrz do sąsiednich pomieszczeń oraz do środowiska. 

 Nie wolno stosować ozonu w środowisku gazów palnych lub materiałów wybuchowych. 

 W ozonowanym pomieszczeniu nie może być źródeł otwartego ognia oraz maszyn, które 

tworzą-wywołują płomień lub iskrę. 

 W pomieszczeniu ozonowanym nie mogą znajdować się substancje łatwopalne takie jak: 

oleje lub smary oraz elementy zabrudzone olejami lub smarami. 

 Ozonowanie nie powinny wykonywać osoby z zaburzeniami węchu. 

 Po zakończeniu ozonowania należy wietrzyć pomieszczenie przez okres od 15 do 30 minut i 

najlepiej wyłączyć je z użytkowania na przynajmniej niż 2 godziny. 

 Operator urządzenia jest odpowiedzialny za jego eksploatację i zachowanie środków 

ostrożności. 

 NIE WOLNO WDYCHAĆ OZONU BEZPOŚREDNIO Z URZĄDZENIA! Nawet krótkotrwałe 

wdychanie ozonu w dużym stężeniu wypływa negatywnie na drogi oddechowe i błony 

śluzowe  

 

 

 

 

 

 

  

 



W poniższej tabeli podano czas ozonowania w minutach [min] w zależności od 

wydajności ozonatora [mg/h] oraz objętości pomieszczenia [m3] 

 

 wydajność ozonatora [mg/h] 

objętość 
pomieszczenia 

[m3] 
10000 20000 

objętość 
pomieszczenia 

[m3] 
10000 20000 

3,0 1 1 50,0 19 9,5 

5,0 2 1 60,0 22 11 

10,0 4 2 70,0 26 13 

15,0 6 3 80,0 30 15 

20,0 8 4 90,0 33 16,5 

25,0 9 4,5 100,0 36 18 

30,0 11 5,5 150,0 55 28 

35,0 13 6,5 200,0 73 37 

40,0 15 7,5 250,0 91 45 

45,0 17 8,5 300,0 110 55 

 

 
Tabela ilustrująca stężenia ozonu w powietrzu w [ppm] (parts per milion) w zależności 
od wydajności ozonatora [mg/h] oraz objętości pomieszczenia [m3] 
 

Czas pracy = 1 h wydajność ozonatora [mg/h] 

objętość 
pomieszczenia 

[m3] 
10000 20000 

objętość 
pomieszczenia 

[m3] 
10000 20000 

3,0 519 1038 50,0 31 62 

5,0 312 623 60,0 26 52 

10,0 156 312 70,0 22 44 

15,0 104 207 80,0 19 39 

20,0 78 156 90,0 17 34 

25,0 62 124 100,0 15 31 

30,0 52 104 150,0 10 21 

35,0 45 89 200,0 8 16 

40,0 39 78 250,0 6 13 

45,0 35 69 300,0 5 10 

 

 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia ciała wyrządzone 

przez generator ozonu, które mogą powstać na skutek nieprawidłowego użycia go przez 

użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowe obsługiwanie i przechowywanie 

ozonatora.  

 



Oddziaływanie ozonu na żywe organizmy 

Oddziaływanie Wartość stężenia O3 
[ppm] 

Wartość w 
przeliczeniu na 
[mg/m3] 

Dopuszczalne stężenie ozonu na stanowisku 
pracy przy ekspozycji 8 h 

0,05-0,1 ppm 0,107 – 0,2 mg/m3 

Wyczuwalność zapachu – średnia 0,02 ppm 0,04 mg/m3 

Wyczuwalność zapachu – w zależności od 
właściwości organizmu 

0,01-0,04 ppm 0,02-0,086 mg/m3 

Minimalne stężenie wywołujące podrażnienie 
oczu, nosa, gardła, ból głowy, skrócenie 
oddechu  

 od 0,1 ppm od 0,2 mg/m3 

Zaburzenia oddychania, zmniejszenie 
przyswajania tlenu, zaburzenia oddychania, 
ogólne zmęczenie i ból w piersiach, suchy 
kaszel 

0,5-1,00 ppm 1,07-2,14 mg/m3 

Ból głowy, zaburzenia oddychania, senność, 
ciężkie zapalenie płuc przy dłuższej ekspozycji 

1-10ppm 2,14- 21,4 mg/m3 

Niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia 10 ppm 21,4 mg/m3 

Stężenie śmiertelne dla małych zwierząt w 
ciągu 2 godzin 

15-20 ppm 32,1-42,8 mg/m3 

Śmiertelne stężenie w ciągu kilku minut   powyżej 1700 ppm powyżej 3 638 mg/m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


