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Overview OGR

Automatiza a remoção de gordura dos sistemas de 
exaustão nos ambientes de cozinha:

o Controla os riscos de incêndio devido ao acúmulo de 
gordura;

o Reduz odores no ar de exaustão;

o Solução de limpeza do plenum dos captores sem 
produtos químicos;

o Funciona com qualquer exaustor e duto de exaustão;

o Reduz o tempo de manutenção da rede de dutos;

o Reduz os custos de manutenção do exaustor



How it Works?
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Dados de Performance



Comparativo



Dados de Performance



Componentes do OGR 



Instalação



Segurança do Sistema OGR

Os sistemas que utilizam luz ultravioleta são poderosos e exigem 
sistemas de segurança rigorosos.

As medidas incluem:

o Engenharia de alta qualidade de todos os componentes
o Certificações  ULs / ETL / NSF
o 100% de controle de qualidade pós-produção
o Chaves de segurança UV redundantes triplas como padrão 

(ventilador, pressão do ar, defletor)
o Interruptores de segurança avançados para defletores disponíveis 

(à prova de vazamento de UV)



Certificações



OGR

As lâmpadas OGR são projetadas 

especificamente para ambientes severos 

• Requer apenas 1 a 2 lâmpadas

• A troca da lâmpada OGR foi projetada 

para ser simples e rápida

• Sistema OGR requer significativamente 

menos fiação

• Projeto de OGR minimiza qualquer 

restrição no fluxo de ar

UV Genéricos

• O ar quente da cozinha diminui 
drasticamente a emissão de UV das lâmpadas 
padrão
• Requer 4 -16 lâmpadas
• O processo de troca da lâmpada é difícil e 
consome muito tempo
• Dobra a fiação para cada lâmpada instalada
• Os sistemas são geralmente grandes e 
interferem no fluxo de ar

OGR x UV Genéricos
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