
ÖZELLİKLERİ
Koku önleyici aktif maddenin aktif karbon ile ana işlevi, kötü kokuları nötralize ederek herhangi bir kuyudan çıkan bazı
kimyasalların ve diğer ürünlerin etkisini en aza indirmektir.
MGN-POD güvenli, etkili ve son derece basit bir kurulum ve bakım gerektirir. MGN-POD, dağıtıldıktan sonra kötü kokuyu
nötrleştirmeye başlar.
Karbon baz malzemesi, terminal dekompozisyonu ve kontrollü atmosfer ve sıcaklık kullanılarak aktif karbon haline
dönüştürülür.
Elde edilen ürün, hacim birimi başına büyük bir yüzeye ve emilimin yapıldığı bir mikroskopik gözenek ağına sahiptir.

Standart sürümü; 1 ila 3 yıllık aktif karbon ömrüne sahiptir.
Pro sürümü; 2 ila 5 yıllık %65'e kadar daha aktif karbon ömrüne sahiptir.

MOGAN GROUP                                                                          MGN-POD / VENTILATION

MGN-POD / Aktif Karbon filtreli Koku giderici ekipman
MGN-pod / AKtif Karbon filtreli - Manhol/Rögar için

1- İlk adım olarak, her iki duruma da uyarlanmış modellere sahip olduğumuzdan, kuyu açılışının şeklini (yuvarlak veya kare)
tanımlamak gerekmektedir.

2- Daha sonra filtreyi yerleştirmek istediğiniz yerin ölçülerine uygun aşağıdaki listedeki en uygun modeli seçiniz.

3- Filtre üzerindeki dört metal tutaçtan her birini 180º çevirin, böylece dışarıya doğru bakacaklardır.

4- Cihazı güvenli bir şekilde hareket ettirmek için siyah tutamaçları kullanarak kuyu girişine yerleştirin.

5- Filtre sifonunu 0.7 litre ile doldurun ve kayıt kapağını kapatın.Filtre o andan itibaren çalışmaya başlar ve başka bir işlem
gerektirmez.
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ÖZELLİKLERİ

MGN-POD / Aktif Karbon filtreli Koku giderici ekipman
MGN-pod / AKtif Karbon filtreli - Manhol/Rögar için Model

KURULUM

Baran AKSAKALLI
Damga



Koku önleyici aktif maddenin aktif karbon ile ana işlevi, kötü kokuları nötralize ederek herhangi bir kuyudan çıkan bazı
kimyasalların ve diğer ürünlerin etkisini en aza indirmektir.

MGN-POD güvenli, etkili ve son derece basit bir kurulum ve bakım gerektirir. MGN-POD, dağıtıldıktan sonra kötü kokuyu
nötrleştirmeye başlar. Karbon baz malzemesi, terminal dekompozisyonu ve kontrollü atmosfer ve sıcaklık kullanılarak 
aktif karbon haline dönüştürülür. Elde edilen ürün, hacim birimi başına büyük bir yüzeye ve emilimin yapıldığı bir 
mikroskopik gözenek ağına sahiptir.

Standart sürümü; 1 ila 3 yıllık aktif karbon ömrüne sahiptir.
Pro sürümü; 2 ila 5 yıllık %65'e kadar daha aktif karbon ömrüne sahiptir.

1- İhtiyaçlarınıza en uygun modeli aşağıdaki listeden cihazın kurulacağı deliğin çapına göre seçmelisiniz.

2- Cihazı yerleştirip kurabileceğiniz bir delik oluşturun veya bulun.

3- Cihazı deliğe sıkıca hapsetmelisiniz. Seçilen yere bağlı olarak, bunun için en uygun malzemeler kullanılmalıdır.
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MGN-POD / Aktif Karbon filtreli Koku giderici ekipman
MGN-pod / AKtif Karbon filtreli -BACALAR için

KURULUM

Baran AKSAKALLI
Damga
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