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G E R A D O R E S  I N T E L I G E N T E S  

 

O sistema ultrassom de umidificação é considerado um dos mais eficientes métodos de 

geração de névoa da atualidade pois ele gera partículas de névoa de tamanhos mais 

homogêneos e em altas quantidades. 

O equipamento de névoa ultrassônica atua com milhões de implosões ultrassônicas, o que 

provoca a geração de névoa. 

A esta ação da vibração, damos o nome de CAVITAÇÃO ULTRASSÔNICA. 

 

  1 Sobre o Equipamento  
 

Modelo: N 10 
 

 

Silencioso, resistente, robusto, confiável, compacto, portátil e 
leve; 

Controle de ozônio preciso integrado a produção de névoa 
garantindo que 100% do gás ozônio seja incorporado para 
maior segurança dos usuários. 

A descarga elétrica é contida dentro da célula, 
eliminando riscos de choque; 

Revestimento isolante da célula “grau militar”, elimina os 
problemas associados com a condensação e mofo; 

Produção de ozônio instantânea, não necessitando tempo de 
aquecimento. 

Partes elétricas isoladas, garantindo o mais alto nível de 
segurança, qualidade, confiabilidade e consistência do 
produto. 

Voltagem: 220v – 60Hz 
Potência: 550wats 
Concentração de ozônio na água: 50 ppm 
Controle de Potência: Automático  
Célula: Quartzo (98% de pureza)  
Consumo  de  água:  2 Litros / hora  
Consumo de oxigênio: 1L/min 
Produção de névoa:  66 bilhões   de   gotículas por segundo. 

Peso com embalagem : 24,40 kg 
Peso líquido : 23,00 kg 
Dimensões : 400mm x 400mm x 65mm (CxLxA) 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE: Este equipamento foi projetado para operar 

umidificando ambientes com névoa de água ozonizada. A sua capacidade de 

elevar a umidade relativa do ambiente depende de vários fatores, como 

tamanho do local, ventilação e distribuição da névoa gerada. 
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  2 Sobre a Névoa Ozonizada  

Os Geradores de Névoa Ozonizada são equipamentos eletro-eletrônicos desenvolvido e 

calibrado pela  myOZONE. 

A “névoa ozonizada” é “água ozonizada” disponível na forma de gotículas de água 

microscópicas (5 a 10 mícrons) produzidas através de um umidificador ultrassônico integrado a 

um gerador de ozônio. A sua aplicação já é conhecida há vários anos no tratamento médico de 

infecções e tratamento estético em diversos países. 

Ao contrário do que todos pensam: a “água ozonizada” assim como a “névoa ozonizada” não 

contém gás ozônio e sim ozônio solubilizado. Esta solução sanitizante também conhecida por 

“água ozonizada” é formada pela mistura de: “água + radicais de hidroxilas (OH-) + 

hidroperóxidos (HO2
 -) + superóxidos (O-)”. 

Na natureza, a névoa é causada pela condensação do ar quente e úmido quando entra em 

contato com um solo frio ou uma superfície líquida (lago, rio, etc.). Em regiões muito úmidas e 

frias, a umidade presente na atmosfera na forma de vapor de água entra em contato com 

temperatura baixa suficiente para condensar-se, ou seja, transformar a matéria (água) do estado 

gasoso em estado líquido. O resultado é a formação de gotículas de água muito pequenas que 

ficam suspensas no ar. Quando vemos no céu chamamos de nuvem, no solo neblina ou 

nevoeiro. 

  3 Como o Equipamento Funciona ?  

Através de tecnologia ultrassônica, a água é transformada por gotículas de água muito pequenas 

(5 - 10 mícrons de diâmetro) que viram uma espécie de névoa fria. A tecnologia de névoa 

ozonizada resume-se em transdutores ultrassônicos que vibram em frequência ultrassônica de 

1,3Mhz à 1,7Mhz que convertem energia elétrica em mecânica e criam ondas que rompem a 

tensão superficial da água, resultando na formação de bilhões de microgotículas de água criando 

uma “névoa” na superfície do tanque do equipamento. Estes transdutores podem ser descritos 

como diafragmas compostos de metal e cristal de quartzo ou cerâmica. 

Depois de formada a névoa, um gerador de ozônio integrado ao equipamento de ultrassom e 

controlado por processadores eletrônicos garantem a produção de uma mistura perfeita: (gás 

ozônio + névoa ultrassônica) formando o que chamamos de “névoa ozonizada”. Uma névoa fria, 

inodora, agradável ao ser humano. 
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  4 Como obter uma névoa de boa qualidade ?  

Duas coisas são importantes para se ter uma névoa ozonizada de boa qualidade:  

1) utilizar sempre uma água de boa qualidade livre metais (ferro, manganês, alumínio etc.) 

que podem consumir o ozônio e reduzir seu poder de desinfecção.  

2) utilizar sempre uma fonte de oxigênio de alta pureza (acima de 93%). Deve-se evitar utilizar 

ar ambiente para se produzir névoa ozonizada, pois a produção de ozônio com ar ambiente 

é 5 vezes menor do que a produção com uma fonte de oxigênio pura, além disso, o ar 

ambiente gera óxido nítrico que possui solubilidade mais baixa que o ozônio e aumenta o 

cheiro na névoa. 

A névoa ozonizada, assim como a água ozonizada, quando produzida a partir do oxigênio, é 

inodora e possui poder sanitizane maior. O equipamento produz bilhões de gotículas de água 

que são tão pequenas que se mantêm no ar ou podem ser lançadas diretamente sobre as 

superfícies onde se deseja fazer a desinfecção. 

A névoa ozonizada é segura, não molha superfícies e pode ser respirada normalmente pelas 

pessoas. A névoa pode ser aplicada em ambientes de produção, equipamentos, embalagens e 

até produtos alimentares. Sua utilização costuma ser mais usada para desinfecção de ar de 

ambientes contaminados e desinfecção de superfícies. 

  5 Sobre a Legislação  

A água ozonizada já é reconhecida como sanitizante pela ANVISA (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária) e pode eliminar até 99,9% dos microrganismos não esporolados 

transportados pelo ar ou presentes em uma superfície. Ela está regulamentada pela da Portaria 

888 de 05 de Maio de 2021 que trata do controle e vigilância da água para consumo humano que 

é o padrão de referência para o uso da água no Brasil. Assim, a ANVISA já determina que a 

água ozonizada pode ser usada e consumida de forma benéfica à saúde humana. 

O gás ozônio, embora altamente eficaz para a esterilização e desinfecção de ambientes, causa 

desconforto respiratório devido à irritação das membranas mucosas quando atinge certo nível de 

concentração. A própria ANVISA não recomenda o uso de ozônio gasoso para aplicação em 

locais onde existam pessoas trabalhando e o Ministério do Trabalho proíbe através da Norma 

NR15 do Ministério do Trabalho, onde determina que as pessoas podem ser expostas por dia em 

concentrações máximas de 0,08ppm em períodos de 8 horas. Em doses maiores de ozônio (em 

sua forma gasosa) só pode ser aplicado em ambientes livre de pessoas. 

Já a água ozonizada assim como a névoa ozonizada é segura e não tem cheiro (se obtida a 
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partir de uma fonte de oxigênio com alta pureza (acima de 93%). 

Essa névoa formada a partir de água ozonizada, contém a concentração suficiente de 

hidroperóxidos, hidroxilas e superóxidos para eliminar em poucos segundos microrganismos de 

superfícies. Além disso, possui outras vantagens: 

a) não causa desconforto respiratório, 

b) não irrita olhos, 

c) não irrita a pele, 

d) não molha superfícies, 

e) possui  excelente área de cobertura. 

f) Pode ser aplicado em pessoas, equipamentos ou diretamente em alimentos  

A tecnologia garante que a névoa ozonizada garante que não existe gás ozônio na névoa. 

Uma placa eletrônica com software desenvolvido pela myOZONE garante uma mistura 

segura tornando o processo seja extremamente seguro para as pessoas que aplicam e/ou 

que estejam no mesmo onde a névoa estiver semdo aplicada. Deste forma o equipamento 

gera somente água ozonizada na forma de névoa e não gás ozônio. 

As pessoas podem respirar a névoa ozonizada normalmente com segurança. Alguns 

segundos de contato são suficientes para reduzir mais de 5 logs de microrganismos. Não há 

necessidade de uso de EPIs como respiradores ou óculos de proteção. 

Esse procedimento garante uma ampla cobertura nas superfícies e espaços de difícil acesso. 

Pode ser aplicado em pessoas, equipamentos ou diretamente em alimentos. 

  6 Segurança  
 
 

 6.1  Choque elétrico pode matar  

 

• Os cabos que alimentam o painel são energizados com 220V. 

Nunca toque em partes energizadas com a partes do corpo 

desprotegidas ou com roupas úmidas. Use luvas secas e sem 

furos para isolar as mãos. 

• Caso ainda tenha dúvidas quanto aos procedimentos de 

segurança na área elétrica, tenha consigo a Norma NR10 e NR12.  

• Lembre-se que as instalações elétricas devem estar de acordo com a NBR-5410. 

• Use apenas tomadas que tenham aterramento elétrico. Aterre o equipamento de acordo 

com o Código de Eletricidade Local e as recomendações do fabricante. 
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• Desligue o equipamento da tomada antes de realizar manutenção no equipamento. 

• Instale o equipamento de acordo com recomendações deste manual. 

6.2  Cilindro de oxigênio  

 

Use apenas cilindros de oxigênio para o processo e reguladores operando 

adequadamente, projetados para o gás e a pressão utilizada. Todas as 

mangueiras, conexões, etc., devem ser adequadas para a aplicação e devem ser 

mantidas em boas condições. 

Mantenha os cilindros sempre na posição vertical acorrentados firmemente a 

um carrinho ou a um suporte fixo. 

Os cilindros devem ser colocados: 

• Longe de áreas onde possam sofrer impactos, quedas ou danos 

físicos. 

• A uma distância segura de qualquer fonte de calor, faíscas ou chamas. 

• De preferência instalados do lado externo das edificações, 

alimentando os geradores por dutos para evitar acidentes em caso de 

incêndios. 

 

6.3  Equipamento de proteção individual  

 

Não há necessidade de uso de EPIs como respiradores, luvas ou óculos de 
proteção. 
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7.1 Componentes     para  instalação    dos  Geradores  myOZONE 

 

  

Os Geradores Inteligentes myOZONE são composto dos itens apresentados na tabela a seguir: 

Item Descrição Observação 

1 Gerador de Névoa de Água Ozonizada Figura 1 

2 Mangueiras PU 06mm e 08mm Figura 2 

3 Cabo de energia Figura 3 

4 Bomba d’água Figura 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

Figura 2  
                                              Figura 4 

 
 
 
 
 

 
 
 

   Figura 3 

 

As figuras 5 à 8 mostram fotos ilustrativas de cada um dos itens básicos necessários para a 

instalação de túnel de desinfecção de pessoas que não são fornecidos com o equipamento. 

Item Descrição Observação 

5   Câmara Inflável de Desinfecção de Pessoas Figura 5 

6   Kit PVC (Tubos e Conexões) Figura 6 

7   Cilindro de Oxigênio, Fluxômetro, Espigão Figura 7 

8   Concentrador de Oxigênio (5 LPM) Figura 8 

 

              Figura 5 Figura 6 Figura 7      Figura 8

Antes de ligar 7 
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Os Geradores Inteligentes myOZONE adquirido é fabricado 

para ser conectado a rede elétrica 220V AC de 50-60 Hz. 

Para a instalação da tomada de energia deverá seguir o 

esquema de instalação conforme a Figura ao lado . 

Caso a tensão e/ou a frequência da rede local sejam diferentes 

das especificadas, o cliente deverá entrar em contato o Depto. 

Técnico da myOZONE no tel +55 19 3937-6464 em horário 

comercial antes de ligar o seu aparelho, pois o funcionamento 

fora da especificação deste Manual poderá causar danos 

irreparáveis não cobertos pela garantia de fábrica deste produto. 

  
 

 

 

 

 

Formas de utilização  7.3 

Requisitos para Instalação elétrica 7.2 

Túnel de Desinfecção de Pessoas Plataforma de Descontaminação de Pés 

Desifecção de Superfícies 
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8.1 Informações Importantes para a Instalação   

8.2 Para Instalar os Geradores Inteligentes myOZONE 

 

  

 

Nunca inicie a instalação do equipamento durante tempestades com quedas de raios, pois 

transientes de tensão podem danificar o aparelho; 

Evite instalar os Geradores Inteligentes myOZONE em locais com alta umidade ou com 

alta incidência de poeiras, principalmente se a poeira contiver partículas de materiais 

condutores (limalhas de ferro e assemelhados 

e pó de carbono ou grafites); Em resumo, para a escolha de um bom local para a instalação do 

gerador de ozônio, deve-se procurar um local: limpo, fresco e seco. 

Evite instalar os Geradores Inteligentes myOZONE muito próximo a outros aparelhos 

eletrônicos que se utilizam de radiações eletromagnéticas (rádio, televisão, telefone 

sem fio, etc), pois pode produzir interferências eletromagnéticas; 

Nunca instale os Geradores Inteligentes myOZONE em local que receba incidência 

direta da radiação solar, nem próximo às máquinas geradoras de vapor de água, pois o 

aquecimento a temperaturas elevadas ou a presença de umidade elevada prejudica o 

funcionamento dos circuitos eletrônicos do mesmo; 

Nunca funcione o equipamento com o gabinete aberto. Não toque nos cabos  elétricos 

durante seu funcionamento, pois os geradores trabalham em alta tensão podendo provocar 

choques elétricos perigosos que podem levar a morte. A manutenção deste equipamento 

só poderá ser realizada por profissional da myOZONE ou por ela credenciada. 

 

A sequência de procedimentos para a montagem correta dos Geradores Inteligentes 

myOZONE é a seguir apresentada: 

1. Conecte o cabo de energia no equipamento e conecte-o a uma tomada 220v; 

2. Conecte a mangueira a mangueira PU (8 mm) na entrada de oxigênio do N-10 e a 

outra extremidade em uma fonte de oxigênio (concetrador/ cilindro de oxigênio); 

3. Conecte o N-10 a uma fonte de água corrente (mangueira ligada a uma torneira) ou a 

um galão de água com o acessório (bomba d’água) que acompanha o equipamento. 

4. Na saída da névoa conecte a mangote ou cano de PVC 75mm (3”) com conexões para 

direcionar a saída de névoa ozonizada. 

 

Como Instalar os Geradores Inteligentes 
myOZONE 

8 

 

 
10 



 

8.3 Partes e componentes do N10 

8.4 Opções de ligação para fornecimento de água 

 

 

GALÃO DE ÁGUA  MANGUEIRA DE ÁGUA 

Os geradores de névoa são fornecidos juntamente 

com uma boma d’água que permite obter água a 

partir de um recipiente externo. 

Instale a mangueira ligada na bomba d’água que 

acompanha o equipamento e conecte o plug de 

alimentação de energia 12v da bomba no N10. 

        

 Você também pode obter água a partir de uma 

torneira.  

Neste caso, utilize uma mangueira de 3/4 e 

conecte na entrada de água do gerador de névoa 

ozonizada.  
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Antes de iniciar aplicações de ozônio em casos reais recomenda-se a realização de testes e 

ensaios de operação com o gerador. A sequência de operações para estes testes é a seguir 

apresentado: 

I. Verifique se todas as conexões das mangueiras estão adequadamente fixadas; 

II. Conecte o N-10 a uma fonte de oxigênio (concentrador ou cilindro de 
oxigênio); 

III. Regule a vazão de Oxigênio para 1 LPM; 

IV. Após averiguar a não ocorrência de vazamentos, conecte o cabo de 
energia em uma tomada 220 V, 60Hz; 

V. Conecte o N-10 em uma fonte de água corrente ou utilize a bomba com um 
galão com água limpa isenta de impurezas; 

 

VI. Ligue o equipamento no botão liga/desliga; ao ser energizado 

VII. O equipamento fará a verificação e completará automáticamente 

VIII. O nível de água no tanque. 

 
IX. Verifique o acendimento de uma luz verde (névoa) e luz azul (ozônio) localizadas 

no painel frontal do N-10. 

 

  Para o correto funcionamento, evite a utilização de “água pesada ou reuso” que contenha 

uma quantidade muito elevada de sais minerais, o que pode causar redução da 

capacidade de geração de névoa do equipamento. 

Ligando o Gerador pela Primeira Vez 9 
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Manutenção Preventiva - Limpeza dos Cristais 

 

 

 

A limpeza periódica do tanque é um cuidado essencial para garantir o perfeito 

funcionamento do equipamento, aumentando assim, a durabilidade do mesmo. 

Ambiente de operação - Alguns ambientes possuem muita sujidade em suspensão, 

como poeira, fuligem, pó em geral e outros possíveis contaminantes. Nestes casos, 

estes particulados em suspensão são sugados pelo ventilador para dentro do tanque 

de ultrassom e se precipita na água contida no interior do tanque. O acúmulo de 

sujidade decantada no tanque pode, em casos extremos, levar à queima dos cristais de 

ultrassom, pois o excesso de sujidade impede o contato dos cristais de ultrassom com a 

água. 

Limpeza periódica do tanque - Para estabelecer uma periodicidade, verificar 

inicialmente o ambiente em que o equipamento está instalado. Locais com muitos 

particulados em suspensão devem ser considerados para uma verificação semanal. 

Após a semana inicial, verificar o interior do tanque com o equipamento desligado e 

drenado para localizar acúmulos. Repetir este procedimento semanalmente até se 

verificar a periodicidade ideal, que pode ser menor a depender da concentração de  

particulados no ambiente. Para se definir a periodicidade da lavagem do tanque, abrir a tampa 

do equipamento e visualizar os cristais em seu interior. Limpá-los quando existirem 

depósitos de sujidades sobre os cristais. 
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LIMPEZA DOS CRISTAIS DE ULTRASSOM 

Com o equipamento desligado execute as etapas abaixo: 

 

Drene a água do tanque Remova a porca (borboleta) Retire a tampa 

 
 

Limpe o reservatório e 

os cristais com ajuda de 

um pincel 

Enxágue com água limpa Feche o dreno 

 

  
 

 

 

 

ATENÇÃO! 

OS CRISTAIS SÃO EXTREMAMENTE SENSÍVEIS AO CONTATO MECÂNICO. 

NUNCA UTILIZE OBJETOS METÁLICOS OU PONTIAGUDOS COMO CHAVES 

OU ESTILETES PARA A LIMPEZA OU REMOÇÃO DE SUJIDADES DOS 

CRISTAIS. DANOS IRREPARÁVEIS OCORREM A ESTAS PEÇAS E A GARANTIA 

É CANCELADA. 
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Com a ajuda de 

uma ferramenta 

puxe para fora o 

compartimento 

do fusível. 

8 Prováveis Causas de Mau Funcionamento 

Para verificar a qualidade da água, um teste prático é adicionar 3 a 5 gotas 

de detergente neutro no tanque do umidificador e observar se o volume de 

névoa aumenta. Caso aumente consideravelmente, verifique a qualidade e 

a dureza da água que abastece o umidificador e providencie o seu 

tratamento antes de chegar ao umidificador. 

 

  
 

Figura 30: Compartimento Fusível Figura 31: Fusível 10A 
 
 

 

Se o seu equipamento não entrar em funcionamento as causas mais corriqueiras e que 

podem ser corrigidas pelo próprio usuário são a seguir apresentadas. 

PROBLEMA POSSÍVEL CAUSA PROVIDÊNCIA 

Equipamento não liga Queda de tensão da rede elétrica Aguardar a volta da energia 
elétrica 

 

Fusível queimado 

Substituição do fusível por outro de 
mesmo valor de corrente 

máxima (10A) 

Chave de energia 

desligado 

Verifique se o botão liga/ desliga 
do equipamento está na posição 

ligado (I). 

Não há vazão de oxigênio Esgotamento total de oxigênio do 
cilindro 

Requisição de novo cilindro 

de O2 no seu fornecedor 

Não há vazão de oxigênio 

mesmo com a válvula aberta 
Vazamento de gás em algum 

ponto do percurso 

Verificar cuidadosamente as 
conexões. 

Não há geração de névoa 
ozonizada 

Falta de água Verifique o nível da fonte água 

 

Observação: Se nenhum dos casos acima se relaciona ao problema detectado, entre em 

contato com a myOZONE no Telefone +55 19 3937-6464 ou pelo e-mail: 

contato@myozone.com.br e peça orientação ou manutenção do seu equipamento. 

Troca de Fusíveis 7 
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CERTIFIQUE-SE QUE O GERADOR ESTEJA DESLIGADO DA TOMADA DURANTE A LIMPEZA COM ÁLCOOL. 

11 Serviços de Manutenção Preventivas ou Corretivas 

12 Responsabilidade Civil pelo Uso do Ozônio 

 

  
 

Para limpeza do gabinete de acrílico dos Geradores Inteligentes myOZONE 

basta utilizar uma flanela umedecida com álcool. 
 

 

 10  Cuidados Gerais com os Geradores Inteligentes myOZONE  
 

Os Geradores Inteligentes myOZONE são equipamentos eletroeletrônicos que 

operam com alta tensão, portanto não permita a entrada de água ou outros 

líquidos no seu interior, pois estes em contato com os dispositivos internos 

podem provocar curto-circuito e danificar por completo o seu equipamento. 

Evite choques mecânicos, não tombe, não derrube ou movimente bruscamente 

o Gerador. 
 

 

A vida útil prevista para os Geradores Inteligentes myOZONE é alta de acordo 

com as condições de utilização, estimando-se em anos de funcionamento sem 

produzir problemas ou defeitos. 

Entretanto, como as células que compõe o reator necessitam de revisões anuais 

devido aos intensos trabalhos de descargas elétricas, é recomendável que seja 

feita uma limpeza, substituição dos anéis de vedação e revisão dos componentes 

eletro-eletrônicos dos seus elementos pelo menos uma vez ao ano, inclusive 

para a nova calibração do equipamento. 
 

 

Conforme citado na parte introdutória deste Manual, o uso indevido do ozônio 

pode causar efeitos indesejáveis. O usuário tem responsabilidade total sobre a 

dosagem e o método de aplicação, assim como o ambiente escolhido para a 

aplicação do ozônio. A myOZONE só se responsabiliza da qualidade de gás 

produzido por este GERADOR e não sobre o mau uso do mesmo. 

IMPORTANTE: O OZÔNIO É ALTAMENTE PERIGOSO E TÓXICO SE INALADO EM 

ALTAS CONCENTRAÇÕES. EVITE QUALQUER PROCEDIMENTO QUE COLOQUE A 

SI OU OUTRAS PESSOAS EM CONTATO VIA AÉREA COM O GÁS GERADO POR 

ESTE GERADOR. 

EM CASO DE INTOXICAÇÃO EM ALTAS DOSES COM OZÔNIO, REMOVA O 

ACIDENTADO PARA UM LOCAL AREJADO E ENTRE EM CONTATO 

IMEDIATAMENTE COM UM MÉDICO APRESENTANDO AO MESMO A FISPQ DO 

OZÔNIO. 

Limpeza dos Geradores Inteligentes myOZONE 9 

 

 

15 



 

 

 13     Certificado de Garantia  
 

A myOzone concede a você , a partir da data da Nota 
Fiscal de compra deste equipamento , os seguintes 
benefícios : GARANTIA PELO PERÍODO DE 3 MESES , 
garantia por lei, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 

E DE MATERIAL , desde que o equipamento seja 

instalado pela myOZONE e operado de acordo com 

este manual do proprietário , em condições normais de 

uso e serviço . Dentro deste período o equipamento 

terá assistência da myOZONE sem ônus de peças e 

mão-de-obra para o primeiro proprietário . Quaisquer 

reparos ou componentes substituídos após a data em 

que se extingue esta garantia, serão cobrados 

integralmente do usuário. 

Não fazem parte desta garantia mangueiras , material 
elétrico e outros componentes não fornecidos nos 
produtos mas necessários para a instalação das 
unidades, e tampouco se aplica à própria montagem/ 
interligação do sistema 

SITUAÇÕES NÃO COBERTAS PELA GARANTIA: 

 
• Danos causados por água, movimentação 

incorreta, queda e avarias de transporte; 
• Danos causados por falta de limpeza dos cristais 
ou manter o equipamento funcionando em local não 
coberto que não garanta proteção contra água e 
poeira; 
• Manutenção das unidades, que inclui limpeza com 
ar comprimido seco de acordo com os 
procedimentos do manual do usuário; 
• Despesas eventuais de transporte da unidade até 
a oficina. 

*****A GARANTIA   ESTARÁ CANCELADA NOS 
SEGUINTES CASOS: 

 

Utilização de itens e/ou peças de reposição não 

originais; Modificação das características originais 
fábrica; 

Dados de identificação das unidades alterados ou 
rasurados; 

Unidades ligadas em rede com tensão diferente da 
especificada na etiqueta de identificação; 

Danos causados ao equipamento por incêndio , 
inundação, queda, causas fortuitas ou inevitáveis; 

Unidades ligadas com comandos a distância não originais 
de fábrica; 

Qualquer instalação diversa da recomendada por este 
manual. 

Caso algum componente apresente defeito de fabricação 
durante o período de garantia estes serão, sempre que 
possível, reparados ou em último caso substituídos por 
igual ou equivalente. 

Fica este compromisso limitado apenas a reparos e 
substituições dos componentes defeituosos. 

O mau funcionamento ou paralisação do equipamento ou 
sistema, em hipótese alguma, onerará a myOZONE com 
eventuais perdas e danos dos proprietários  ou  usuários  , 
limitando -se a responsabilidade do fabricante aos termos 
aqui expostos. 

ESTA GARANTIA ANULA QUALQUER OUTRA 
ASSUMIDA POR TERCEIROS, NÃO ESTANDO 
NENHUMA FIRMA OU PESSOA HABILITADA A FAZER 
EXCEÇÕES OU ASSUMIR COMPROMISSO EM NOME 
DA MYOZONE. 

Para sua tranquilidade, mantenha a Nota Fiscal de 
compra do equipamento junto a este certificado, pois ela é 
documento necessário para solicitação de serviços de 
garantia. 

ESTA GARANTIA É VALIDA APENAS EM TERRITÓRIO 
BRASILEIRO. 

 

 

  
Fabricante   
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MYOZONE IND. DE EQUIP. DE OZÔNIO EIRELI 

(19) 3937 6464 

(19) 9 9928 5784 

contato@myozone.com.br 

rua arlindo bozi, 170 

chácara sto antonio - caixa postal 66 

jaguariúna - sp | cep: 13915-294 
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