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Szanowni Państwo,  

 

 

w ostatnich tygodniach wszystkich nas dotknął nowy typ zagrożenia, którym jest wirus SARS-CoV-2, 

wywołujący niebezpieczną dla zdrowia i życia chorobę COVID-19. Bezprecedensowa pandemia w krótkim 

czasie doprowadziła do wprowadzenia na masową skalę pracy w trybie „home office”, a w przypadku 

wielu lokali usługowych, gastronomicznych, galerii handlowych i budynków publicznych również do ich 

całkowitego zamknięcia. Środki te były konieczne, by zapobiec niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu 

się wirusa, który według badań, poza przekazem bezpośrednim, osiada na różnego rodzaju 

powierzchniach stałych, pozostając aktywnym nawet do 9 dni!  

 

Wywołuje to słuszną obawę o zdrowie bezpieczeństwo u osób przebywających nawet przez krótki czas w 

budynkach biurowych, sklepach, lokalach usługowych oraz wszelkich innych przestrzeniach, w których 

mogły wcześniej przebywać osoby zakażone koronawirusem. Rodzi to dodatkową niechęć i obawę 

przed przebywaniem w tych przestrzeniach zarówno ze strony pracowników, jak i klientów. 

 

Świadomość tego faktu zmusza nas do zabezpieczenia na niespotykaną dotąd skalę wszelkich 

powierzchni, z którym mamy styczność na co dzień oraz do bardzo skrupulatnej dezynfekcji 

pomieszczeń i najczęstszych powierzchni styku. 

 

Jesteśmy świadomi, jak ważny jest dla Państwa powrót do codziennego trybu pracy, by Państwa 

biurowce, lokale usługowe, handlowe, a w niedalekiej przyszłości również gastronomiczne, edukacyjne 

czy kluby sportowe, na powrót mogły wypełnić się ludźmi, kładąc kres zawirowaniom biznesowym 

wywołanym nie tylko samym koronawirusem, ale i strachem przed nim, który towarzyszył nam będzie 

jeszcze przez wiele miesięcy po wygaszeniu pandemii. 

 

Dlatego jesteśmy zdeterminowani, żeby kompleksowo i rzetelnie prowadzić dezynfekcję Państwa 

powierzchni, zapewniając tym samym poczucie pełnego bezpieczeństwa Waszym pracownikom, 

najemcom i klientom, a jako jedyna firma na rynku, oprócz fachowej i ekologicznej dezynfekcji, 

pomóc Wam w przekazaniu odpowiedniego komunikatu użytkownikom powierzchni, zwiększając 

tym samym poczucie bezpieczeństwa wśród użytkowników i przyspieszając powroty do 

codzienności po wygaszeniu pandemii. 

 

 

Jak to robimy?  

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszych działań na kolejnych stronach oferty i zachęcamy 

już teraz do współpracy w ramach akcji specjalnej #BezpiecznyBudynek z Aqua Serwis! 

 

 

 

W dalszej części znajdziesz: 

 

OPIS PROCESU     |       MOŻLIWE ZASTOSOWANIE       |      CENNIK       |       FAQ       |       INNE USŁUGI  
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|    OPIS PROCESU    | 
 

Istnieje wiele sposobów dezynfekcji, które w zależności od zastosowanych technologii lub środków 

niszczą szkodliwe patogeny, mikroorganizmy lub toksyny. Każdej z metod towarzyszą jednak efekty 

uboczne, których uciążliwość może się bardzo różnić, dlatego tak ważnym jest dobór odpowiedniej 

metody dezynfekcji – różnej ze względu chociażby na przeznaczenie i sposób użytkowania powierzchni.  

 

Ponieważ nasze usługi związane są z pomieszczeniami użytkowanymi przez ludzi (pracownicy biur, 

klienci restauracji, sklepów itd.), naszą główną metodą dezynfekcji pozostaje tzw. ozonowanie, czyli 

produkcja i utrzymanie w określonym czasie odpowiedniego stężenia ozonu (O3) w powietrzu.  

 

Jest to metoda sprawdzona, bezpieczna i od dawna stosowana w dezynfekcji nie tylko 

pomieszczeń, ale również wody czy żywności. Ozonowanie przebiega bez użycia chemikaliów i jest 

bezpieczne dla środowiska. Nie pozostawia żadnych toksycznych odpadków, będąc jednocześnie 

najbardziej ekologiczną metodą dezynfekcji. Ozon występuje naturalnie w wyższych warstwach naszej 

atmosfery, a jego właściwości dezynfekcyjne wiążą się przede wszystkim ze zdolnością do intensywnego 

utleniania, co przy zwiększonym stężeniu wytwarzanym przez specjalnie zaprojektowane generatory 

ozonu, niszczy osłonki lipidowe i białkowe wirusów, bakterii czy pleśni, osiągając w wielu przypadkach 

100% skuteczność. 

 

Ozon jest wielokrotnie bardziej skuteczny od chloru, a forma aerozolu pozwala dotrzeć do wszystkich 

zakamarków pomieszczenia. Najważniejsze jest to, by w danym pomieszczeniu utrzymane było 

 w określonym czasie odpowiednio wysokie stężenie ozonu. I choć wydaje się być to procesem łatwym, 

to jednak prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne ozonowanie, wymaga profesjonalnego przygotowania, 

wiedzy oraz sprzętu, a także dochowywania odpowiednich procedur. 

 

Należy pamiętać, że zbyt niskie stężenie O3 nie będzie skuteczne (nie zdezynfekuje 

pomieszczenia), a zbyt wysokie może przynieść niepowołane efekty uboczne, takie jak bóle głowy 

czy zatrucie, gdyż O3 w dużym stężeniu ma właściwości korodujące i toksycznie wpływa na układ 

oddechowy. Ponieważ ozon wytwarzany jest na miejscu, pozwala wyeliminować zagrożenie 

zanieczyszczeniem podczas chociażby transportu czy składowania, jednak pracownicy wykonujący 

proces ozonowania muszą bezwzględnie używać środków ochronnych, takich jak maski gazowe, 

rękawice i kombinezony. 

 

Prawidłowo wykonany proces ozonowania jest skuteczny, bezpieczny dla ludzi i zwierząt oraz 

neutralny dla środowiska. Jedynym efektem ubocznym jest zapach podobny do tego, który 

wyczuwamy w powietrzu po burzy z silnymi wyładowaniami elektrycznymi. Zapach ten może być 

opcjonalnie neutralizowany poprzez rozpylenie odpowiednich środków zapachowych po zakończeniu 

ozonowania.  
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Podsumowując, ozonowanie jest: 

 

 Skuteczne – ok. 10 razy skuteczniejsze od chloru, do 99,22% w przypadku wirusów z grupy SARS 

 Ekologiczne – bez użycia chemikaliów 

 W pełni bezpieczne dla ludzi i zwierząt – szybki rozpad nie pozostawia toksycznych śladów  

 Prawidłowo przeprowadzone ozonowanie nie ma negatywnych efektów ubocznych  

 Uniwersalne – możliwe do zastosowania w najróżniejszych pomieszczeniach 

 Dodatkowo ozon usuwa wszelkie nieprzyjemne zapach obecne w pomieszczeniu. 

 

W zależności od oczekiwanych rezultatów i typu pomieszczenia, jesteśmy w stanie zdezynfekować 

niemal każdą powierzchnię. Dysponujemy profesjonalnymi generatorami ozonu o zróżnicowanych 

parametrach, pozwalających na ozonowanie zarówno małych kubatur (np. pojazdy) jak i pomieszczeń 

 o kubaturze powyżej 3.000 m3 jednorazowo (przeciętnie jest to ok. 1.000 m2). 

 

Nasze działania oparte są o Standardowe Procedury Operacyjne (SPO), rygorystycznie wymagane 

wśród personelu, zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz jakość procesu. Po wskazaniu 

głównego patogenu, stężenie ozonu jest skrupulatnie utrzymywane w odpowiednich przedziałach. 

 

Po otrzymaniu wskazań od zleceniodawcy, sam proces ozonowania przebiega w następujących etapach: 

 

1. Przygotowanie pomieszczeń  

 

Podział pomieszczeń na strefy, pomiar wstępny, rozmieszczenie kurtyn (dla szczelności), wyniesienie 

przedmiotów wrażliwych z powierzchni*, zabezpieczenie przed dostępem osób, oznakowanie. 

 

2. Przygotowanie aparatury 

 

Rozmieszczenie generatorów, ustawienie żądanych parametrów, przygotowanie harmonogramu 

zgodnie z rozmieszczeniem pomieszczeń. 

 

3. Ozonowanie właściwe 

 

Uruchomienie generatorów, regularny pomiar stężenia O3 w ozonowanym pomieszczeniu/-ach, 

przenoszenie generatorów pomiędzy pomieszczeniami lub strefami. 

 

4. Wietrzenie & mycie  

 

Wietrzenie pomieszczeń, dodatkowe mycie środkami na bazie alkoholu powierzchni najczęstszego 

styku, takich jak kontakty elektryczne, blaty, poręcze czy uchwyty. 

  

5. Opcjonalna dezodoracja pomieszczeń lub sprzątanie rozszerzone** 

 

Rozpylanie środków zapachowych niwelujących zapach ozonu, ewentualne odkurzanie, mycie mebli 

oraz mycie okien. 
 

*Przedmiotami wrażliwymi są między innymi rośliny, żywność oraz otwarte układy elektroniczne. 

**Sprzątanie rozszerzone to usługa dodatkowa, którą polecamy po każdym ozonowaniu 
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Wiemy jak ważne jest to, by użytkownicy ozonowanych powierzchni dokładnie rozumieli na czym polega 

dezynfekcja za pomocą ozonu i jakie efekty przynosi. Dlatego przygotowaliśmy zestaw materiałów 

informacyjnych wpływających pozytywnie zarówno na poczucie bezpieczeństwa użytkowników jak i na 

wizerunek właściciela budynku.  

 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas całego procesu ozonowania, ale również w celu 

odpowiedniego zakomunikowania użytkownikom powierzchni przebiegu i skutków ozonowania, Aqua 

Serwis przekaże użytkownikom broszurę informacyjną, a właścicielom budynków przekaże materiały 

informacyjne w postaci:  

 

 Plakatów informacyjnych 

 Ulotek z infografiką 

 Szablonów mailowych 

 

Podczas całego procesu ozonowania powierzchnia będzie odpowiednio zabezpieczona, a nasi 

pracownicy będą na bieżąco monitorowali dostęp do ozonowanych pomieszczeń.  

 

Czas trwania ozonowania 

 

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, skuteczne ozonowanie wymaga odpowiednio długiego 

utrzymania zadanego poziomu stężenia O3 w dezynfekowanym pomieszczeniu. „Odpowiednio długiego” 

oznacza w tym przypadku konieczność każdorazowego obmiaru pomieszczenia i dopasowania czasu 

pracy generatora do ozonowanej kubatury. Czas potrzebny na ozonowanie będzie się zatem różnił  

w każdym przypadku, a zbudowanie konkretnego harmonogramu możliwe jest po otrzymaniu przez 

Aqua Serwis informacji o powierzchni, wysokości i typie podziału powierzchni, która ma być poddana 

dezynfekcji ozonem.  

 

Dla przykładu, powierzchnia biurowa 100 m2 przy wysokości pomieszczenia 2,5 m w świetle będzie 

dezynfekowana generatorem o wydajności 64.000 mg/h przez ok. 120 minut przy stężeniu bliskim 

 3 ppm. 

 

Po zakończeniu ozonowania, jeśli pomieszczenie posiada otwierane okna, wietrzenie pomieszczenia 

trwać może ok 20-30 minut. Tyle samo wynosi też czas połowicznego rozpadu O3. W przypadku braku 

otwieranych okien, całkowity rozpad ozonu wyniesie zatem ok. 2 godzin. 

 

UWAGA! Specyficzny zapach „powietrza po burzy” świadczy o poprawnym przeprowadzeniu procesu 

dezynfekcji. Zapach ten może utrzymać się w pomieszczeniach nawet przez 48 godzin po samym 

ozonowaniu, lecz nie świadczy o obecności ozonu w powietrzu! Na życzenie, możemy rozpylić 

dodatkowe środki zapachowe, wzmacniające poczucie świeżości w pomieszczeniach. 

 

Szkodliwość i zagrożenie zatruciem 

 

W dużym stężeniu ozon jest szkodliwy dla ludzi, zwierząt i roślin, dlatego podczas dezynfekcji należy 

bezwzględnie przestrzegać odpowiednich zasad bezpieczeństwa i używać sprzętu ochronnego. 

Bezpieczny poziom ozonu w powietrzu wynosi max 0,1 ppm (pozwala na bezpieczne przebywanie  

w takim stężeniu przez max 8 h).  
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|    MOŻLIWE ZASTOSOWANIE    | 
 

Ozonowanie wykonywane przez Aqua Serwis pozwala na dezynfekcję: 

 

 Biur (zarówno w układzie gabinetowym jak i open space) 

 Pomieszczeń wspólnych (lobby, halle, klatki schodowe, windy itp.) 

 Lokali usługowych (banki, salony fryzjerskie, kosmetyczne, kantory itp.) 

 Lokali handlowych (w tym sklepów spożywczych, odzieżowych itp.) 

 Lokali gastronomicznych (włącznie z kuchniami, magazynami, salami konsumpcyjnymi itp.) 

 Sal lekcyjnych/wykładowych 

 Przychodni lekarskich i gabinetów stomatologicznych 

 Garaży 

 Pojazdów 

 Hal produkcyjnych i magazynowych, sortowni 

 Mieszkań i apartamentów na wynajem 

 Pokojów hotelowych 

 

UWAGA! Ze względu na szkodliwość ozonu w stężeniach powyżej 0,1 ppm, podczas ozonowania                  

i w ciągu 2 godz. bezpośrednio po nim, w dezynfekowanych pomieszczeniach nie mogą przebywać bez 

środków ochronnych ludzie ani zwierzęta. Z ozonowanych pomieszczeń tych należy również usunąć 

wszelkie rośliny oraz w miarę możliwości sprzęt elektroniczny (w zależności od obudowy i czasu 

ekspozycji).  

 

Posiadany przez Aqua Serwis sprzęt przeznaczony jest do ozonowania wszystkich powyższych kategorii, 

dlatego nasze usługi kierujemy do właścicieli, zarządców i użytkowników wszystkich typów pomieszczeń.  

 

 

 

 

 

 Czy wiesz, że...?  

 
… Aqua Serwis SA odpowiada między innymi za proces

ozonowania wody we wrocławskim Afrykarium – 

jedynym w Polsce oceanarium? Ozonowanie jest 

jednym z wielu procesów niezbędnych do produkcji 

wody oceanicznej, w której pływają rekiny, płaszczki i 

pozostałe morskie stworzenia, wymagające niezwykłej 

precyzji w zakresie utrzymania parametrów wody. 

Nasze doświadczenie pozwala nam na prowadzenie 

procesu ozonowaniaw skuteczny i bezpieczny sposób 

nawet w tak wymagającym środowisku jak oceanarium!  
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|    CENNIK    | 
 

Ozonowanie to skuteczna i bezpieczna metoda dezynfekcji, pod warunkiem, że ten kompleksowy proces 

przeprowadzony zostanie w odpowiedni sposób i przy użyciu certyfikowanego sprzętu. 

 

Aqua Serwis przywiązuje ogromną wagę do bezpieczeństwa zarówno pracowników odpowiedzialnych 

za samo ozonowanie, jak i bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dezynfekowanych powierzchni.  

 

Nasze usługi wyceniane są indywidualnie, w zależności od takich czynników jak: 

 

 Całkowita powierzchnia i kubatura do dezynfekcji  

 Typ i układ pomieszczeń (gabinety, open space, korytarze, halle) 

 Liczba kondygnacji 

 Możliwość uszczelnienia 

 Czas trwania usługi 

 Godziny pracy i dni tygodnia 

 Odległość od siedziby Aqua Serwis 

 Powtarzalność (usługa jednorazowa lub cykliczna) 

 Usługi lub życzenia dodatkowe, np. sprzątanie rozszerzone 

 

Uwzględnienie powyższych parametrów ma wpływ na finalną cenę usługi, która wyrażona będzie                     

w złotówkach na każdy m2 dezynfekowanej powierzchni.  

 

Ceny naszej usługi rozpoczynają się już od 2 zł./m2. 

Prezentowana cena dotyczy 1 m2 przy założeniu, że wysokość max. pomieszczenia wynosi < 3 m. 

(cena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego).  

 

Niezależnie od wielkości powierzchni, wszystkie ceny zawierają w sobie: 

 

 Przygotowanie powierzchni 

 Ozonowanie właściwe 

 Stałe monitorowanie stężenia ozonu 

 Odpowiednie oznakowanie podczas ozonowania  

 Materiały informacyjne dla zlecającego i użytkowników dezynfekowanych pomieszczeń 

 Wsparcie PR (dla utrzymania odpowiedniego wizerunku i relacji z użytkownikami) 
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|    FAQ    | 
 

Jesteśmy świadomi, że ozonowanie może być dla Państwa nowym procesem i chcielibyście zadać nam 

wiele pytań. Na rynku funkcjonuje wiele ofert, które nie dają pełnej odpowiedzi na pytanie o sposób 

wykonania usługi. Dlatego poniżej zebraliśmy dla Państwa wygody zestaw najczęściej zadawanych pytań    

i odpowiedzi, by ułatwić rozeznanie w tym obszarze. Niezależnie od poniższych ‘FAQ’, zachęcamy do 

kontaktu z naszym zespołem. 

 

Czy ozonowanie jest bezpieczne? 

Tak. Prawidłowo przeprowadzony proces ozonowania jest w pełni bezpieczny. Co więcej, nie generuje on 

żadnych toksycznych odpadków, które mogłyby być szkodliwe po zakończeniu procesu.  

 

Czy ozonowanie działa na wirusy? Czy ozonowanie niszczy SARS-CoV-2? 

Tak. Ozonowanie to jedna z najskuteczniejszych metod dezynfekcji. Ozon w dużym stężeniu (np. 2-4 

ppm) w kontakcie z wirusem utlenia jego osłonkę lipidową lub białkową, niszcząc zarazem RNA wirusa.                     

W zależności od konkretnego wirusa, potrzebne jest odpowiednie stężenie O3 oraz czas kontaktu.                   

W przypadku koronawirusów z grupy SARS potwierdzona skuteczność ozonowania wynosi 99,22%.  

 

Czy ozonowanie ma efekty uboczne? 

Nie. Ozonowaniu nie towarzyszą negatywne efekty uboczne. Procesowi ozonowania towarzyszy 

powstawanie mgły ozonowej, widocznej (choć nie zawsze – zależy to od ilości zanieczyszczeń 

 w powietrzu) w trakcie ozonowania oraz zapach, przypominający powietrze w czasie burzy. Mgła opada 

natychmiast po zakończeniu procesu, a zapach morze utrzymywać się jeszcze przez 48 godzin po 

ozonowaniu, przy czym jest on całkowicie neutralny dla zdrowia.  

 

Jak długo trwa ozonowanie? 

Długość trwania dezynfekcji ozonem uzależniona jest od wielu czynników, z których najważniejszy 

 to kubatura pomieszczenia. Rolę odgrywają również temperatura i wilgotność powietrza, kształt 

pomieszczenia czy liczba i wydajność generatorów ozonu. Małe powierzchnie (do 100 m3) ozonuje się do 

30 minut, duże powierzchnie nawet przez kilkanaście godzin. 

 

Czy można ozonować biuro lub mieszkanie bez usuwania przedmiotów i mebli? 

Tak. Ozonowanie działa powierzchniowo, nie wnika więc w strukturę powierzchni. Można zatem 

bezpiecznie ozonować wszystkie przedmioty znajdujące się w biurze, w tym sprzęt elektroniczny czy 

dokumenty. Stanowi to dodatkową ochronę, bo ozonować można również te przedmioty, które mogą 

ulec zniszczeniu np. podczas zamgławiania środkami chemicznymi. Z pomieszczeń należy natomiast 

usunąć wszystkie rośliny, bo mogą one ulec zatruciu ozonem.  

 

Czy ozonowanie można przeprowadzić samodzielnie? 

Tak. Należy jednak posiadać odpowiednie generatory ozonu i pamiętać o tym, że aby uzyskać efekt 

dezynfekujący, ozon musi być utrzymywany przez odpowiedni czas w ściśle określonym stężeniu, nie 

mniejszym niż 2 ppm. Należy pamiętać, że powyżej 0,1 ppm przebywanie w obszarze ozonowania 

wymaga pełnego stronu ochronnego z maską gazową włącznie, a niedopełnienie zasad bezpieczeństwa 

może  w najlepszym przypadku skutkować brakiem dezynfekcji. 
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Skąd bierze się ozon? 

Ozon w naturze powstaje poprzez promieniowanie UV lub wyładowania elektryczne, które rozszczepiają 

cząsteczki tlenu na dwa pojedyncze atomy, łączące się później z nierozszczepionymi cząsteczkami tlenu, 

tworząc O3. W generatorach ozonu wykorzystywane są te same mechanizmy. 

 

Co się dzieje z ozonem po dezynfekcji? 

Po ok. 20 minutach ozon rozpada się połowicznie, tworząc ponownie tlen, nie pozostawiając przy tym 

żadnego odpadu. Po 2 godzinach od zakończenia ozonowania ozon rozpada się całkowicie. 

 

W czym ozonowanie może być lepsze od innych metod dezynfekcji? 

Przede wszystkim ozonowanie jest procesem naturalnym, nie angażującym środków chemicznych i nie 

wpływającym negatywnie na środowisko naturalne. Przedmiotu i pomieszczenia poddane ozonowaniu 

są też bezpieczne w ponownym użyciu i nie wymagają dodatkowego uzdatniania. Dzięki formie aerozolu 

(cząsteczki ozonu unoszą się swobodnie w powietrzu), ozon jest w stanie wypełnić nawet skomplikowane 

czy gęsto umeblowane pomieszczenia, docierając do wszystkich zakamarków. Warto też wspomnieć,          

że ozonowanie jest ponad dziesięciokrotnie skuteczniejsze od np. chlorowania, niszcząc blisko 100% 

patogenów.  

 

Ile kosztuje ozonowanie? 

Proces ozonowania jest procesem kompleksowym i wymaga specjalistycznej aparatury oraz wiedzy, a ze 

względu na charakterystykę powierzchni czas i efektywność ozonowania mogą się znacznie od siebie 

różnić. Ze względu na to, trudno jest podać jedną cenę ozonowania. Dla lepszego wyobrażenia 

możliwych kosztów ozonowania, przygotowaliśmy jednak poglądowy cennik, który udostępniamy 

Państwu w niniejszej ofercie, z zastrzeżeniem ewentualnych zmian. 

 

Czy ozonowanie wpływa na dziurę ozonową? 

Nie. „Dziura ozonowa” to przerzedzenie powłoki ozonu znajdującego się w stratosferze przez niektóre 

molekuły, w tym freony. Ozon, który powstaje w dolnych warstwach atmosfery nie ma nic wspólnego               

z ozonem stratosferycznym. 
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|    INNE USŁUGI    | 
 

Tutaj mieliśmy w planie napisać rozdział „Dlaczego Aqua Serwis?”, jednak postanowiliśmy przeznaczyć tę 

przestrzeń na krótką informację o tym, z czego jesteśmy dumni  

 

Aqua Serwis to zespół doświadczonych specjalistów od wielu lat związanych z technologiami 

zapewniającymi bezpieczne i komfortowe korzystanie z wszelkiego rodzaju budynków. Klimatyzowanie, 

ogrzewanie, dezynfekowanie, uzdatnianie, filtrowanie – to nasze główne imiona i zarazem obszar 

ekspertyzy. A ponieważ angażujemy się w to co robimy, jesteśmy również specjalistami w usprawnianiu 

urządzeń i systemów, których montażem i serwisem zajmujemy się na co dzień.  

 

O naszym wyjątkowym know-how niech świadczy fakt, że podczas budowy wrocławskiego Afrykarium, 

służyliśmy doradztwem przy przeprojektowaniu, modyfikacji i odpowiedniej kalibracji wielu elementów 

systemu podtrzymywania życia (LSS), w tym zespołu ozonatorów, które od 2014r. zapewniają sterylność 

wody oceanicznej, będącej domem dla tak wrażliwych na czystość wody gatunków ryb jak np. rekinów. 

Dzięki kompetencji naszej kadry, już od 6 lat zarządzamy całościowym procesem tworzenia wody dla 

zwierzaków w Afrykarium, zajmując się przy tym wieloma równoległymi systemami technologicznymi.  

 

Oprócz tak specjalistycznego środowiska jak Afrykarium (w tym obiekcie zatrudniamy nawet nurków!), 

zajmujemy się także serwisem przemysłowych systemów HVAC, usługami porządkowymi oraz innymi 

usługami wspierającymi właścicieli i zarządców obiektów kubaturowych.  

 

Aqua Serwis prowadzi do tego usługi doradcze i audytowe pomagające optymalizować systemy HVAC 

oraz rozwija technologie związane z bezpieczeństwem użytkowania budynków, w tym między innymi 

proces dezynfekcji gazowej, który rozwijany jest we współpracy z Politechniką Wrocławską. Przedmiotem 

współpracy jest wdrożenie zautomatyzowanych ozonatorów zintegrowanych z dotychczasowymi 

systemami HVAC oraz BMS-em, które mamy nadzieję zaprezentować Państwu jeszcze w 2020r.  

 

Chętnie opowiemy Wam więcej o możliwościach optymalizacji w obszarze utrzymania nieruchomości, 

dlatego już dzisiaj zapraszamy Państwa do kontaktu z naszymi przedstawicielami.  

 

Co jeszcze możemy dla Was zrobić? 

 

 

 

 

 

 

 

Serwis systemów HVAC 
Doradztwo w optymalizacji 

instalacji budynkowych 
Prace podwodne 
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WYKONAŁ : DATA :

z dnia  …..............................................

Prace rozpoczeto o godzinie: 

….........................

Prace zakończono o godzinie: 

…..........................

UWAGI DO PROTOKOŁU : 
…..............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
...........................................................

      SUGEROWANA GODZINA WEJŚCIA DO POMIESZCZENIA : 
….........................

       INFORMACJA DAWCE OZONU 

Dawka ozonu według odczytu z detektora 
ozonu Drager X-am 8000 [ppm]

….......................... …...........................

      CZAS PROWADZONYCH PRAC 

Powierzchnia pomieszczenia [m2]

Wysokość  pomieszczenia [m2]

…......................

…......................

Kubatura całkowita 
pomieszczenia [m3]

….........................

KARTA WYKONANIA PRAC DEZYNFEKCYJNYCH                          

OZONOWANIE - FUMIGACJA GAZOWA 

       INFORMACJA O POMIESZCZENIU 
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Skutecznie, bezpiecznie, ekologicznie

Czas procesu ozonowania                           
[min]
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Skutecznie, bezpiecznie, ekologicznie

Data

Obiekt

sporządził

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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3

4

5

6

7

8
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Informacja o zakończeniu prac.

Wniesienie roślin i innych usuniętych przedmiotów, usunięcie tabliczek informacyjnych.

Podpisanie protokołu wykonania prac. 

Demontaż urządzeń, odblokowanie drzwi, usunięcie kurtyn

PO ZAKOŃCZENIU PRACY URZĄDZEŃ

Wietrzenie obszaru poddanego ozonowaniu.

Włączenie wentylacji

Pomiar skuteczności zabiegu wietrzenia

Wyłączenie wentylatorów

Demontarz ewentualnych uszczelnień

Montaż tabliczek informujących o zakazie wstępu na wszystkich wejściach do obszaru prac.

Wyłaczenie wentylacji w ozonowanych pomieszczeniach

Założenie środków ochrony indywidualnej.

Zaprogramowanie urządzeń według kubatury obszaru prac.

Włączenie dodatkowych wentylatorów

Poinformowanie o rozpoczęciu prac oraz o terminie ich zakończenia

Awizacja na obiekcie i potwierdzenie planowanych prac.

Weryfikacja powierzchni, wypełnienie karty ozonowanaia.

Usunięcie roślin oraz żywności z obszaru prowadzonych prac.

Upewnienie się o braku obecności osób w obszarze prowadzonych prac.

Kontrola szczelności pomieszczeń ewentualne doszczelnienie

Instruktarz osoby odpowiedzialnej na miejscu.

Checklista zadań 
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PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZEŃ


