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MODUL BIO CLEANVENTILATOR

CAMERA DE OZON

FILTRU AER1

DEZMEMBRATOR DE CELULE

PLĂCI GENERATOARE DE OZON
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Bene�cii

O cale simplă pentru Prevenirea Pierderilor

Elimină Etilena

Păstrează mai mult timp prospețimea

Miatech este o echipă internațională de profesionisti care se străduiesc să pună în aplicare cele 
mai bune idei pe piața de astăzi. 
Noi proiectăm și fabricăm echipamente destinate conservării perisabilelor.
Clienții aleg Miatech datorită superiorității produselor noastre, suportului profesional, precum și 
a soluțiilor inovatoare pe care le oferim.
Produsele și serviciile noastre sunt tot timpul «de ultimă oră» în evoluția industriei noastre.

Asigurarea condițiilor corespunzătoare pentru transportul 
perisabilelor proaspete este întotdeauna importantă. O primă 
regulă este aceea de a utiliza protecția împotriva etilenei și 
agenților patogeni* împreuna cu refrigerarea.

Chiar și atunci când timpul în tranzit este prea scurt pentru 
dezvoltarea bacteriilor, agenții patogeni pot inocula în continuare 
produsele transportate și se pot dezvolta mai târziu.

Descriere Tehnologie
ETAPA FILTRU AER

Filtrul de aer îndepărtează praful şi particulele vizibile din aer.

ETAPA DEZMEMBRATOR DE CELULE

Un produs chimic antimicrobian este aplicat pe suprafața unui 
dezmembrator de celule special conceput. Acesta acționează 
prin străpungerea și ruperea membranei celulelor din care sunt 
alcătuite acești agenți patogeni. Cu o rată de e�ciență de 99.5% + 
acest proces stopează dezvoltarea lor, distrugându-le celulele.

ETAPA CAMERA DE OZON

Această cameră utilizează efectele pozitive ale ozonului pentru 
a elimina etilena. Ozonul este menținut în siguranță în interiorul 
acestei camere fără posibilitate de dispersare în container.

ETAPA MODUL BIO CLEAN

În această etapă �nală, este utilizat un catalizator pentru a 
transforma ozonul în oxigen curat. Catalizatorul crează o reacție 
de descompunere a moleculei de ozon în oxigen curat care este 
eliberat înapoi în mediul inconjurator.
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Descoperă Tehnologii

*Bio Turbo controlează atât etilena cât și bacteriile aerobe folosind cea mai 
avansată tehnologie și face acest lucru într-un mod economic. 
Costurile de exploatare reduse fac din Bio Turbo alegerea cea mai 
pro�tabilă. Ozonul nu părăsește niciodată Bio Turbo, deoarece întregul 
proces are loc în interiorul echipamentului, nu în container.
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pentru transport 

Distruge Viruşii şi Bacteriile

Previne contaminarea încrucişată             
a agenților patogeni

Pară
MARE / MICĂ

Broccoli
MARE / MARE

Roşie
MARE / MICĂ

Piersică
MARE / MARE

Banană
MEDIE / MARE

Prevenirea este ușoară și vă ajută să întârziați maturarea 
prematură a produselor.

Bio Turbo folosește un proces în patru etape, patentat, pentru 
a elimina etilena, bacteriile aerobe și sporii de mucegai. Acesta 
previne cu succes dezvoltarea mucegaiurilor, elimină mirosurile 
neplăcute și reduce pierderile inutile, păstrând în același timp 
prospețimea naturală și calitatea.

Acum știi cum funcționează Bio Turbo. Nu există o 
tehnologie mai bună sau mai e�cientă in eliminarea etilenei 
și a bacteriilor pe durata trasportării produselor tale. 

Spre deosebire de alte metode, performanța Bio Turbo 
nu este afectată de nivelul ridicat de umiditate asociat 
transportării produselor perisabile. 

 Îți poti permite cu adevărat neutilizarea tehnologiei Bio 
Turbo în scopul protejării reputației și pro�turilor afacerii 
tale? Lasă  tehnologia Bio Turbo să lucreze pentru afacerea 
ta și pentru realizarea bene�ciilor care te vor menține 
competitiv pe piață!

Ce anume veți Obține

www.bio-turbo.com
Pentru mai multe informații despre Bio Turbo te rugăm să accesezi 

pro�t crescut 

păstrarea calității

reducerea deşeurilor
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Sensibilitate la Etilenă  / Sensibilitate la Mucegai și Bacterii 
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