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Ammattilaistuotteet 

Aircomatic® III 
otsonigeneraattorilla  

ja seuraavien tuotteiden 
ultraäänisumutuksella:  

1) Wynn’s Airco-Clean®  
2) Wynn’s Air Purifier 

Wynn’s Aircomatic® III on Wynn’s Airco-Clean® Ultrasonic 
for Cars - ja Wynn’s Air Purifier -tuotteiden kanssa 
käytettävä laite, joka poistaa ja ehkäisee 
ilmastointijärjestelmien ja ajoneuvojen sisätilojen pahoja 
hajuja. 

 
 

 Helppo käyttää, ei vaadi valvontaa käsittelyn aikana. 
 Täysin turvallinen. 

 
Ultraääniominaisuudet 
 Ultraäänielementti sumuttaa nestemäistä Wynn’s Airco-Clean® Ultrasonic - ja Wynn’s 

Air Purifier -tuotetta alle 5 mikronin kokoisina pieninä pisaroina. 
 Laite puhaltaa Airco-Clean® -tuotteen höyryn kohti ilmastointijärjestelmän haihdutinta 

sisäänrakennetulla tuulettimella. Air Purifier -tuotteen höyry sumutetaan auton 
sisätiloihin. 

 Pisaroiden koon ansiosta siitepölysuodatinta EI tarvitse purkaa Airco-Clean® -tuotetta 
käytettäessä. 

 Ultraäänielementin automaattinen katkaisu: 
o Liikaa/liian vähän nestettä. 
o Liian korkea ympäristön lämpötila (>50 °C). 
o Käsittelyajan kuluttua (ympäristön lämpötilasta riippuen). 

 Käsittelyaika on n. 20 minuuttia 22 °C:ssa Wynn’s Airco-Clean® Ultrasonic -tuotteelle ja 
10 minuuttia Wynn’s Air Purifier -tuotteelle. 

 Ulostuloputki ohjaa höyryn virtausta ja takaa oikean pisarakoon. 
 

Otsonintuotto-ominaisuudet 
 Otsonigeneraattori tuottaa otsonia ohjelmoidun jakson ajan. 
 Otsonipitoisuus ei nouse vaarallisen korkeaksi. 
 Sisäänrakennettu tuuletin puhaltaa otsonin ajoneuvon sisätilaan. 

Ominaisuudet 

mailto:mail@wynns.eu
http://www.wynns.eu/


Aircomatic III - 2 

 

 

Wynn’s Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgia 
Puh: +32 3 766 60 20 – Faksi: +32 3 778 16 56 – Sähköposti: mail@wynns.eu – Verkkosivut: www.wynns.eu  

Tässä esiteltyjen tuotteiden ominaisuuksia ja käyttöä koskevat tiedot esitetään totuudenmukaisesti, ja ne perustuvat tutkimustyöhömme ja käytännön 
kokemuksiimme.  Käyttömahdollisuuksien monimuotoisuuden vuoksi tässä ei ole mahdollista mainita kaikkia yksityiskohtia, emmekä kanna tästä 
mahdollisesti aiheutuvia vastuita tai velvoitteita.  Kun teknisen kehityksen myötä julkaistaan uusi versio, esitetyt tiedot eivät ole enää voimassa. 

Tuotenumero 68480 - Viimeisin päivitys: 27.1.2014 
 

 

 

Tu
ot

et
ie

do
t 

 Otsonigeneraattori käynnistyy 10 sekunnin kuluttua käynnistyspainikkeen 
painamisesta. Käyttäjälle jää riittävästi aikaa poistua autosta ennen otsonikäsittelyn 
aloittamista. 

 Otsoni reagoi pahoja hajuja aiheuttaviin molekyyleihin ja auttaa neutraloimaan ne 
yhdessä Wynn’s Air Purifier -tuotteen vaikutuksen kanssa. 

 Otsonintuottoa voidaan käyttää ainoastaan yhdessä Wynn’s Air Purifier -käsittelyn 
kanssa. Wynn’s Air Purifier -tuotteen sumutus alkaa välittömästi otsonintuoton 
loputtua. Wynn’s Air Purifier neutraloi otsonin välittömästi ja poistaa edelleen pahoja 
hajuja. 

 Tämän ansiosta pahat hajut poistuvat auton sisätilasta parhaalla mahdollisella tavalla 
ja autoon voidaan palata turvallisesti heti käsittelyn jälkeen. 
 

 
 
Käsittely 1: Wynn’s Airco-Clean® Ultrasonic -tuotteen sumutus 
 Poistaa autojen, kuorma-autojen ja bussien sisätilojen pahat hajut. 

 
Käsittely 2: Wynn’s Air Purifier -tuotteen sumutus 
 Poistaa autojen ja kuorma-autojen sisätilojen (sekä tavaratilojen) pahat hajut. 

 
Käsittely 3: Otsonintuotto (pitkä tai lyhyt jakso) ja Wynn’s Air Purifier -tuotteen sumutus 
 Poistaa autojen ja kuorma-autojen sisätilojen voimakkaat pahat hajut. 

 
Käsittelyt voidaan suorittaa erikseen tai yhdessä. 
Kuinka usein käsittely tulee toistaa: 

 Airco-Clean®: kerran tai kaksi kertaa vuodessa tai tarvittaessa. 
 Air Purifier: kolme tai neljä kertaa vuodessa tai tarvittaessa. 

 

 
 
 Koneen kuvaus 

• Runko metallia ja käsiteltyä ruostumatonta terästä 
• Kuori ja kahva muovia 

 Ultraäänielementti, kokonaistaajuus 1,7 MHz 
 Otsonigeneraattori, teho 20 mg/tunti  

3 ohjelmaa: 
• Ei otsonia 
• Lyhyt käsittely: 15 minuuttia 
• Pitkä käsittely: 30 minuuttia 

 Verkkovirtaliitäntä  
• 12 V tasavirtaliitäntä savukkeensytyttimeen yhdistetyllä sulakkeella (16 A) 

 Jännitelähde 
• 12 V tasavirta 

 Sähkönkulutus:  
• Otsonigeneraattori: 12–15 W 

Käyttö 

Tekniset tiedot 
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• Ultraäänielementti: 65–95 W 
 Sähköinen ohjaus mikrosuorittimella ja jäähdytysyksiköllä  
 Sisäänrakennettu tuuletin suojattu suodattimella 
 Mitat: Laitteisto: 24,5 x 15 x 16 cm (20 cm kahvan kanssa) 

Ulostuloputken kanssa: 34 x 15 x 24,5 cm 
 Nettopaino: Laitteisto: 2,4 kg 
 CE-hyväksytty 
 

 
 
Katso käyttöopas. 
 

 
 
 Laitteen ja sen osien ominaisuuksien säilyttämiseksi suositellaan seuraavaa 

säilytyslämpötilaa: -30‒90 °C. 
 Ihanteellinen sumutus saadaan seuraavalla käyttölämpötilalla: 0‒50 °C. 
 
 
 
 

 

 

Ohjeet 

Huom. 
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