
MANUAL DE USO PURIFIC-AR 0200 

Prezado cliente: 
Parabéns por ter adquirido este produto. Saiba que o gás ozônio é o oxidante natural mais 
poderoso e ecologicamente correto que existe em nosso planeta. Agradecemos a sua 
confiança na SLO3 e temos certeza de que seu aparelho lhe trará muita satisfação, pois ele é 
um produto de avançada tecnologia e com muitas vantagens. Neste manual apresentaremos 
informações sobre a geração de ozônio, suas principais características e aplicações bem 
como orientações sobre o produto. Para usufruir de todo seu potencial, basta ler 
atentamente este manual e seguir as orientações. Guarde este manual para consultas 
futuras. Se após a leitura deste manual você ainda tiver dúvidas sobre o uso deste aparelho, 
entre em contato pelo e-mail vendas@slo3.com.br ou pelo telefone (16) 3242-5523 que 
teremos o maior prazer em ouvi-lo 
 

O que é o Ozônio (O3)? 
O ozônio “O3“ é um gás cuja matéria prima é o oxigênio “O2”. É uma molécula tri atômica e 

alotrópica de degradação rápida, tem que ser gerado no local de uso e não permite 

armazenamento porque não suportar pressão. 

É instável porque quando gerado artificialmente dura em média 45 minutos, retornando a forma 

original do oxigênio, na temperatura ambiente possui coloração azul e cheiro característico. 

O O3 é um oxidante extremamente forte, perde apenas para o flúor. Se comparado ao cloro o 

ozônio é 50 vezes mais eficiente, na oxidação, por ser 50% mais forte, 3.125 vezes mais rápido 

e 100 vezes mais solúvel, não penetra na matéria e principalmente não deixa resíduo. 

É considerado o mais forte desinfetante empregado para a purificação da água.  

Como o Ozônio (O3) é gerado? 
É um gás gerado artificialmente, tendo como base uma pequena parte do oxigênio (O2) presente 

no ar ambiente. Através de uma reação eletro química. A molécula de oxigênio (O2) é separada 

em dois átomos de oxigênio (O1 + O1). Cada um destes átomos, quando não encontra carga 

orgânica para oxidar, se prende, por atração eletromagnética, a uma molécula de oxigênio (O2) 

formando o ozônio (O3), ou seja, (O2+O1=O3). Esta composição dura aproximadamente uma 

hora. Quando a molécula de ozônio encontra carga orgânica, por atração eletromagnética o O1 

se desprende para oxidar e o O2 que é o oxigênio volta ao ambiente para continuar sua função. 

Como o ozônio trabalha: 
O ozônio é o mais eficiente na desinfecção de ar independentemente do local a ser tratado. 
Não se trata de ionizadores nem de filtros. Não se trata de mascarar os odores e sim de oxidar, 
exterminar, solubilizar ou mineralizar os agentes orgânicos ou químicos sua ação é rápida, 
simples e segura. Assim que o ozônio é liberado no ambiente, automaticamente começa a agir. 
Um dos átomos de sua molécula fará a oxidação e os outros dois voltarão a formar o oxigênio. 
O tempo de sanitização depende da quantidade de elementos a serem oxidados no local e a 
carga de ozônio que está sendo gerada. Quanto maior a quantidade de matéria orgânica 
causadora de odores, bactérias, fungos, vírus e esporos, maior o consumo de ozônio. 
 

Cuidados durante o uso do Purific-ar 0200: 
Caso seja necessária a utilização do equipamento em ambientes menores que os 

recomendados, diminua o tempo de utilização, desligando-o manualmente. Pessoas mais 

sensíveis podem sentir dores de cabeça ou irritação na garganta quando a concentração de 

ozônio é maior no ambiente. Pode-se notar um leve odor característico do ozônio. Lembre-se 



que o objetivo é higienizar o ambiente, não havendo necessidade de ozonização permanente 

quando o local estiver limpo. Quando o odor de ozônio é forte é porque ele está sobrando e o 

aparelho deve ser desligado. Não inspirar o gás diretamente na saída de ozônio e evitar olhar 

pela fenda frontal do aparelho. Não utilizar o aparelho em locais úmidos. Recomendamos que 

mantenha-se pelo menos uma porta ou janela aberta no ambiente a ser higienizado para 

evitar saturação do ozônio. Utilize o equipamento no chão apenas quando necessário para 

remover odores ocasionais. Caso contrário, mantenha-o sempre numa altura superior a 1,60m 

com a saída voltada para o centro do ambiente. Isto evita que a poeira que está presente no 

chão danifique o equipamento e resulta numa melhor distribuição do ozônio. Na limpeza do ar 

condicionado posicione o aparelho em frente a entrada de ar por um período de 15 min. Em 

dispensas e locais de estocagem de alimentos assegure uma boa distribuição do gás mantendo 

pelo menos uma porta ou janela aberta para gerar circulação de ar. Verificando qualquer 

anomalia, desligue o equipamento da tomada e ligue para a assistência técnica. Lembre-se que 

a intenção é realizar a higienização do ambiente para diminuir contaminações e por isso é 

importante utilizar o aparelho com moderação. 

 
 

Descrição do aparelho Purific-ar 0200: 
O purificador de ambientes Purific-ar 0200 é um aparelho eletrônico que produz, através de 

uma reação eletroquímica, a molécula da ozona a partir do oxigênio presente no ar, 

liberando-a no ambiente em intervalos de tempo ajustável e com concentrações fixa. Foi 

projetado para manter os níveis de ozônio no ambiente em concentrações estipuladas por 

órgãos internacionais para garantir ao consumidor uma completa segurança e eficiência em 

sua utilização. Seu sistema de circulação permite, em condições normais, higienizar 

ambientes de até 80 m³ (compr. X largura X altura). Este aparelho está equipado com 08 

(oito) programas pré-formatados para que o usuário consiga extrair, ao máximo, os 

benefícios do ozônio com conforto e eficiência. A carga, ideal, de ozônio depende de fatores 

como circulação do ar, renovação do ar no ambiente, concentração biológica e a capacidade 

de recontaminação imposta ao próprio ambiente. Os programas pré estabelecidos do Purific-

ar 0200 permite que o usuário ajuste o tempo, pré estabelecido, em que o aparelho 

permaneça gerando o ozônio e a intermitência em que o gerador fica ligado e desligado.  O 

volume da área a ser tratado depende do modelo do aparelho, conforme especificado na 

tabela abaixo. 

 

  Purific-ar   

Modelo 0 200 1000 2000 6000 

Volume 25~80m³ 81~250m³ 251~350m³ 351~1000m³ 
 

A molécula de ozona é considerado uma Tecnologia Limpa porque possui três átomos de 

oxigênio, porque não polui e porque não contamina o meio ambiente com resíduos como 

acontece com a maioria dos produtos químicos de uso em geral. O mundo inteiro desenvolve 

e publica, frequentemente, novas aplicações desta tecnologia. 

 

Precauções e Segurança: 
-Este aparelho é bivolt automático e projetado para tensões de 120 a 240V/60Hz.  



-Se qualquer líquido ou objeto cair dentro do aparelho desligue-o imediatamente e leve-o a 

um serviço autorizado.  

-Não introduza nenhum objeto na câmara geradora de ozona.  

-Se não utilizar o equipamento por um período prolongado, desconecte a fonte de energia 

da tomada. 

-Em caso de chuvas com raios fortes, desligue-o e desconecte a fonte de energia da tomada.   

-Para desconectar a fonte de energia, puxe-o pelo corpo do plugue e nunca pelo cabo.  

-Para evitar perigo de faíscas ou choque elétrico, não exponha o aparelho à chuva ou 

umidade e nem abra o aparelho.  

-Para evitar superaquecimento interno do aparelho, não bloqueie as aberturas frontal da 

câmara geradora de ozona, não bloqueie a entrada ou saída do ventilador e posicione o 

aparelho deixando no mínimo 15 cm entre ele e as paredes que as cercam.  

-Nunca instale o equipamento em locais quentes, úmidos ou onde fique exposto à 

quantidade excessiva de poeira, gorduras ou vibrações mecânicas.  

-Não coloque objetos sobre o aparelho e, no caso de qualquer queda ou impacto sobre o 

aparelho, procure a assistência técnica.  

-Não instale próximo ao fogo ou locais com gases ou líquidos inflamáveis.  

-Mantenha fora do alcance das crianças.  

-Não permita que crianças manipulem o aparelho. 

-Nunca introduza líquidos no interior do equipamento.  

-Nunca manuseie ou transporte o aparelho em funcionamento.  

-Nunca limpe o equipamento com líquidos ou qualquer abrasivo.  

-Passe apenas um pano seco ao redor do aparelho desligado.  

-Em caso de sensibilidade ao ozônio desligue o aparelho imediatamente. 

-Enquanto ligado, o aparelho deve estar posicionado a uma distância de 50cm das pessoas. 

-Os adultos devem evitar a permanência em local cujo cheiro do ozônio predomine. 

-As crianças devem ser impedidas de permanecer em ambientes cujo cheiro de ozônio 

predomine. 

A carga correta de ozônio é aquela em que o inexista o cheiro de ozônio e predomine o 

cheiro de nada, ou seja limpeza. 

 

CARACTERÍSTICAS DO APARELHO 

  Purific-ar   

Especificação técnica 0 200 1000 2000 6000 

Tensão de alimentação (volts)  60Hz 100~240 110 - 220 
110 - 
220 110 - 220 

Consumo (watts) 12 20 40 380 

Produção de ozônio (mg/h) 40 * 500 ** 2000 ** 6000 *** 

Concentração ozônio residual (ppm) 0,02 0,02 0,02 0,04 

Umidade max.de operação (sem condensação) % 80 80 100 100 

*       geração com base na vazão de 1l/min de ar     

**     geração com base na vazão de 5l/min de ar     

 ***   vazão de 5l/min de oxigênio a 96% de pureza 
O ar possui 21% de oxigênio a 99% de pureza 
 



Instrução de instalação do Purific-ar 0200: 

Ao abrir a caixa você encontrará: 

-Um aparelho gerador de ozona na cor que você escolheu; 
-Um transformador (fonte) 100~240 Vac para 24 Vcc; 
-Um manual explicativo e informativo. 
 
-Retire o equipamento da caixa; 
-Retire o transformador e desenrole o seu cabo; 
-Abra o manual e lei 100% do conteúdo do mesmo. Caso haja dúvidas, entrar em contato com 
nossa central para esclarecimento (16)3242-5523; 
-Conecte o transformador na tomada; 
-Conecte o plugue do cabo do transformador na lateral do aparelho. Neste momento os 
quatro led´s acenderão sequencialmente por duas vezes, indicando que o mesmo está 
preparado para programação ou operação; 
-Para programação vide item “Como programar meu Purific-ar 0200”; 
 

IMPORTANTE: 
O habito de desconectar o transformador, da parede, puxando pelo fio, certamente romperá 
o fio próximo da caixa do transformador e inutilizará o mesmo, sendo necessário substitui-
lo. 
O habito de puxar pelo fio para desconectar o pino do transformador do plugue do aparelho, 
ou mesmo segurando o fio e puxar o aparelho para desconectar ou através de movimentos 
diferentes do eixo natural de encaixe pelo qual foi projetado, causará folga nos contatos 
internos do plugue, provocará rompimento dos fios do cabo de alimentação (este dano pode 
provocar curto circuito) ou quebrará o conector fixo no aparelho (plugue). A consequência 
deste habito pode acarretar desde um mal contato impedindo a utilização do aparelho até a 
inutilização do aparelho por curto circuito. Em qualquer das hipóteses é necessário enviar o 
equipamento para manutenção. 
Nunca guarde ou transporte o seu Purific-ar 0200 com o plugue conectado no aparelho, esta 
ação pode gerar folga entre o pino macho e o plugue femea dando início ao mal contato ou 
mesmo quebrar o plugue. 
O uso do aparelho para retirar o cheiro de frituras recomendamos ligá-lo 30 minutos antes 
de iniciar a fritura. Nunca posicione o aparelho sobre os vapores ou no sentido contrário dos 
vapores de frituras ou cozimentos isto certamente inutilizará o aparelho 
 

DICAS: 
O ozônio é um gás instável, isto é, entre ser gerado e ser quebrado o tempo é de 45 minutos, a 
sua molécula é mais pesado que o ar, assim sendo, a tendência é descer, se não houver 
correntes de ar.  
Para maior eficiência, posicione o aparelho de modo que fique a partir de 1,60m de altura em 
relação ao chão ou próximo a uma fonte dispersora de ar (ventilador, ar condicionado). 
Procure supervisionar o funcionamento do equipamento enquanto ele estiver conectado na 
tomada, sempre desconectando o cabo da tomada caso mantenha-se ausente do local por 
longos períodos.  
Utilize o aparelho em forma de rodízio nos ambientes. 
Desligando-o imediatamente quando houver odor de ozônio no ambiente.  
Ambientes de menor volume ou menor temperatura saturam com ozônio mais rapidamente 
que ambientes grandes.  



O uso do aparelho para retirar o cheiro de frituras recomendamos ligá-lo 30 minutos antes de 
iniciar a fritura. Recomendamos colocá-lo em uma posição onde o fluxo de ar do Purific-ar 
0200 vá de encontro com o fluxo de vapores, seja por meio de um ventilador, por meio de 
corrente de ar ou mesmo a corrente de ar do próprio aparelho. 
 

COMO PROGRAMAR MEU PURIFIC-AR-0200. 

 

O aparelho Purific-ar 0200 possui oito programas pré definidos em sua memória. 

Quatro destes programas são com tempo retroativo, isto é, o aparelho iniciará a geração de 

ozônio e finalizar quando o tempo, pré programado, acabar. Neste momento o aparelho se 

desligará, para reiniciar é necessário apertar a tecla de liga/desliga  . 

Os outros quatro programas são compostos com tempos cíclico, isto é, ao finalizar a geração 

de ozônio durante o tempo escolhido o aparelho automaticamente se desligará e aguardará 

por 15 minutos para reiniciar a geração de ozônio pelo tempo programado e assim 

sucessivamente até que seja apertado a tecla de liga/desliga  para interromper o ciclo. Para 

reiniciar o ciclo basta reapertar a tecla  . 

 
IMPORTANTE: 

 Se pressionar a tecla liga/desliga  por um segundo (1s), você ligará ou desligará o 

aparelho. 

 Se pressionar a tecla de liga/desliga   por cinco segundos (5s), você entrará na 

rotina de programação.  

 A identificação do programa de tempo retroativo sem reinicio automático é feito 

através da luz de led, vermelha e continua. 

A identificação do programa de tempo retroativo com reinicio automático é feito 

através da luz de led, vermelha e piscante. 

Os valores expressos, acima da tecla liga/desliga  indicam os tempos, em minutos, 

que você pode escolher para que o aparelho fique gerando o ozônio (10, 15, 20 e 30 minutos). 

Para selecionar o programa desejado mantenha a tecla liga/desliga  pressionada 

até que o led do tempo que você escolheu ascenda ou fique piscando, neste momento retire o 

dedo da tecla de liga/ desliga .  

 

Início de programação: 

-Conecte a caixa do transformador na tomada da parede; 

-Conecte o pino, da ponta do cabo, no plugue do aparelho lado esquerdo;  



Neste momento os led’s dos tempos piscarão sequencialmente por duas vezes e 

permanecerá apagado. 

-Pressione e mantenha pressionada a tecla de liga/desliga  , até que o led acenda ou pisque 

no tempo que você escolheu e imediatamente retire o dedo da tecla . 

-Caso tenha programado o tempo ou ciclo errado, reinicie a sequência de programação até 

alcançar o desejado. 

-Quando você programa o tempo e ciclo de trabalho, estes dados ficam gravados na memória 

e não importa o tempo que você leve para religar o aparelho, não haverá perde dos dados 

gravados. 

 

Vantagens do Ozônio (O3): 

 Neutraliza odores desagradáveis; 
 É ativo contra vírus, bactérias, fungos, germes, esporos, cistos, protozoários, 

etc.; 
 Oxida e precipita metais pesados (ferro, manganês, íon sulfato, nitrito); 
 Não deixa resíduos prejudiciais ao meio ambiente; 
 Degrada moléculas organofosforadas 
 Causa aumento da floculação de matéria orgânica, aumentando a efetividade 

no tratamento de afluentes, efluentes e piscinas; 
 Produzido no local, sem transporte ou armazenagem como produtos químicos; 
 Não possui consumível; 
 O ozônio é o oxidante mais ecológico que existe; 
 Gera crédito de carbono. 

Principais Características Técnicas do Gerador de Ozônio Purific-ar: 

 Consumo de energia: 20W/grama 

 Geração de O3 por efeito corona; 

 É micro processado; 

 A célula geradora não é descartável, sua vida útil é seis vezes maior; 

 Kit de células modulares;  

 Vedação estanque; 

 Dispensa o uso de água para resfriar a célula geradora; 

 Partes são intercambiáveis; 

 Chaves de comando geral; 

 Fabricado com materiais nobres resistentes ao ozônio; 

 O gerador de Ozônio é modular e permite ser ampliado ou reduzido mediante as 

alterações futuras da planta; 
 Fabricação nacional. 

 

Principais Acessórios do Equipamento Gerador de Ozônio Purificar O3: 

Concentrador de oxigênio (mini usina de O2): 

 É um dispositivo eletro eletrônico que comando peneira moleculares com objetivo de 

separar o oxigênio disperso no ar, concentrá-lo em reservatório para ser usado como 
matéria prima na geração do ozônio. Disponível com 5lmin, 10l/min, 15l/min, 20l/min, 

40l/min e 80l/min. 

 
Unidade de resfriamento (chiller): 



 Outra opção para potencializar a geração de ozônio é resfriar o ar ou o oxigênio usado 

para gerar o gás O3. Disponível para 0C0, -20C0 e -40C0 com vazão máxima de 80l/min. 

 

 
Unidade de fragmentação e mistura do gás para o meio aquoso 

(mistura coloidal): 

 É um equipamento exclusivo que cria e injeta sem pressão, no meio aquoso, bolhas cujo 

peso molecular é próximo ao da água, contendo ozônio e/ou oxigênio. Este módulo 

permite a máxima eficiência, tendo capacidade de aproveitar 100% do gás O3 e/ou O2 

gerado para oxidar e/ou oxigenar os afluentes e os efluentes. Disponível para movimentar 

de 10m3/h até 130m3/h de mistura. 

Principais Aplicações do Equipamento Gerador de Ozônio Purificar O3: 

 Uso do gás O3 para Sanitização e Higienização de Ambientes por meio 

seco:  
o Em frigoríficos, hotéis, escritórios, residências, teatros, cinemas, lojas, 

interior de veículos, aviões, aeroportos, indústria pesqueira, para 

eliminar ácaros, fungos, bactérias, vírus, germes, cistos, protozoários e, 
por consequência eliminar maus odores; etc... ; 

o Câmaras frigoríficas, geladeiras, freezers para conservação de 
alimentos; 

o Em silos de grãos para conservação e quebra do ciclo do caruncho, larva, 

germes da fermentação, redução o agrotóxico da superfície do grão, 
etc... ; 

o Tratamento em aviculturas, no ambiente, cama, agua, abate e 
armazenamento para eliminar contaminantes aeróbicos e anaeróbicos, 

listeria, destruindo bactérias, vírus e cisticercos sem gerar 
thihalometanos. Estas prevenções dão a ave uma maior estrutura óssea, 

maior desenvolvimento visceral, desenvolvimento muscular, excelente 

plumagem e melhorando a imunidade o que garante um aumento de 
produtividade e redução de custos da cadeia produtiva. 

 
 Uso do gás O3 na água na forma de micro e nano bolha para Sanitização 

e Higienização por meio úmido:  

o Em processamento de carnes e frutos do mar para eliminar 

microrganismos (parasitas, bactérias, germes, fungos, protozoários), 
que proliferam doenças e degeneram tecidos orgânicos; 

o Solubilizar ácidos graxos em geral; 
o Sanitizar verduras, legumes, frutas, grãos, etc...; 

o Higienizar superfícies, equipamentos, garrafas, embalagens 
reutilizáveis; 

o Em grãos, antes do processamento, para sanitizar e reduzir resíduo de 

agrotóxico, baixando custo de processamento; 
o Em indústrias de conservas e poupa para sanitizar, reduzir resíduo de 

agrotóxico, baixar custo de processamento; 
o Tratamento de afluentes como dos poços artesianos, água de 

mananciais, caixas d´agua, água em recirculação, água de reutilização e 

água de aproveitamento para sanitizar, reduzindo resíduo de cloro, 
coliformes, bactérias, baixando índices de alguns metais pesados, enfim, 

purificar a água. 
o Tratamento de Efluente Químico: degradando cadeias moleculares 

complexas como as organofosforadas e as das cores usadas na indústria 

têxtil e/ou similares; 



o Tratamento de efluentes biológico e orgânico eliminando o odor, 

oxidando bactérias, fungos, leveduras, germes, etc.... Próprio para 

reduzir o lodo e o uso de produtos químicos; 
o Uso direto para embranquecer o açúcar em substituição ao enxofre; 

o Uso direto para embranquecer derivados da celulose; 
o Tratamento direto em tecidos para desengomar, descolorir, gerar efeitos 

de desgaste de cor, amaciar, lavar, etc...; 

o Tratamento de desinfecção de água para uso direto no processo de 
produção de alimentos; 

o Tratamento e manutenção do tabaco para manter a qualidade durante 
o armazenamento; 

o Tratamento de água dos tanques de reprodução de alevinos, criação e 
engorda de peixes. Oxidando residual orgânico, quebrando a amônia e 

oxigenando a água, elimina o fator mortalidade por doenças e reduz o 

tempo de engorda reduzindo a troca d´agua dos tanques. 

 


