
Luktfria  
soprum och  

fettavskiljare  
med ozon



S oprum, miljörum och fettav-
skiljare är av naturliga skäl 
förknippade med dålig lukt. 
Bakterietillväxt tillsammans 

med organiskt material, som fetter, bildar 
svavelväte en kraftigt illaluktande gas 
som skapar olägenheter för hyresgäster 
och kringboende. 

Genom att tillsätta ozon kan lukten 
effektivt reduceras. Verkan är dubbel. 
Ozon minskar både mängden bakterier 
som är källan till lukten samt bryter ner 
luktpartiklarna som finns i luften.

LUKT-
REDUKTION

FRÄSCHA SOPRUM  
UTAN LUKT OCH KYLA

INSTALLATION OCH DRIFTKOST-
NAD FÖR ETT SOPRUM ÖVER 3 ÅR 

Syftet med kalkylen ovan är att enkelt kunna åskådliggöra illustrerar på ett  
enkelt sätt skillnaden i installation och driftkostnader för tre olika soprums-
lösningar; kyla, bakterier och ozon. Kalkylen visar installationskostnaden 
samt driftkostnader under tre år. Redan vid installationstillfället kan 70.000 kr 
sparas om man istället för kylaggregat och kylväggar väljer ozonrening. Utöver 
installationskostnaden fås en årlig besparing på ca 21.000 kr per år i energi 
och servicekostnader. En bakterielösning som kräver kontinuerlig påfyllning 
av bakterier har ofta låg installationskostnad men driftkostnaden skjuter i 
höjden redan första året.
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Uppskattade 
kostnader efter tre 
år med bakterier.



LUKT-
REDUKTION

ÅTGÄRDA PROBLEMET
Istället för att fördröja bakterietillväxt och kamouflera 
dålig lukt angriper ozonet källan till lukten. Bakterier 
och mikroorganismer reduceras effektivt och således 
förhindras uppkomsten av illaluktande ämnen.

LÅG DRIFTKOSTNAD, OMEDELBAR  
EFFEKT
Ozon börjar produceras så fort nätspänningen anslutits. 
En förbättring av rummets hygien kommer märkas direkt. 
Driftkostnaden är låg och inget behöver kontinuerligt fyllas 
på som tex för luktreduktion med bakterier.

KRAFTFULL OCH MILJÖVÄNLIG
Det effektiva ozonelementet producerar tillräcklig mängd 
ozon för god verkan utan högt energibehov.

ENKEL INSTALLATION
Ozongeneratorn monteras på väggen i ett specialutformat 
rostfritt väggrack. Efter installationen kräver generatorn 
nästintill inget underhåll och det behövs inte heller 
driftsutbildning av personal.

LUKTFRI AVLUFTNING  
FRÅN FETTAVSKILJARE



Mellifiq is a multi-awarded environmental service company group, that has since
the early nineties evolved into a world leading system and solution provider with
multiple groundbreaking applications for industrial, municipal, and real estate
clients. We supply cutting-edge technologies to manage the most sophisticated
air, water, and energy challenges.

Mellifiq offers a complete range of air and water treatment technologies and
solutions across multiple industries such as processing industry, energy sector,
food and beverage, pharmaceutical, wastewater treatment and commercial
real estate.

Mellifiq offers strong and renowned brands, such as Ozonetech, Nodora and
Water Maid, and world-class engineering services combined an excellent track
record of more than 40 years of innovation. We help our clients achieve the
most efficient and sustainable solutions while creating the maximum value for
their businesses.

With several business units across Europe, Mellifiq is headquartered in Stockholm
where research and development, production, QA and certification all take place.
Our unique technology and our extensive expertise have made us the Center
of Excellence for the world’s most complex projects, and a global player with
installations on all six continents.

Everyday millions of people rely on our solutions for ventilation, disinfection,
sanitation, and odor control. We are committed to raising the bar for the concept
of clean and the industry standard for engineering, technical services and
general contracting.

For additional information, visit our website at www.mellifiq.com
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