
1. Εξαφανίζει τις ενοχλητικές οσµές  εξαλείφοντας την αιτία τους
2. Εξαλείφει τα βακτήρια και τους ιούς στον αέρα και στις επιφάνειες
3. Καταστρέφει µούχλα και  µύκητες
4. Συµβάλλει στη θετική εικόνα  της επιχείρησής σας
5. Μειώνει τη χρήση χηµικών
6. Εξαλείφει την ανάγκη για παράγοντες κάλυψης των οσµών
7. Παρέχει φρέσκο καθαρό αέρα
8. Αποστειρώνει όλες τις εκτεθειµένες επιφάνειες  24/7

AΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΕΡΑ & ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
µε  UVC light  & φωτοκαταλυτική οξείδωση
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EΦΑΡΜΟΓΕΣ
Τουαλέτες και αποδυτήρια
γραφείων,
καταστηµάτων εστίασης, 
ξενοδοχείων, 
ιατρείων, 
κλινικών,
πλοίων, 
γυµναστηρίων

OΦΕΛΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις τουαλέτες προστατεύει την υγεία των 
εργαζοµένων και των επισκεπτών σας.

Στις τουαλέτες συσσωρεύονται  υψηλά επίπεδα  επιβλαβών βακτηρίων και ιών στον 
αέρα και στις επιφάνειες. Ο ανεπαρκής αερισµός, η συνεχής χρήση από πολλά 
άτοµα και οι άνθρωποι που δεν πλένουν τα χέρια τους, προσθέτουν στο πρόβληµα 
υγιεινής στους χώρους αυτούς. Οι οσµές και λοιµώξεις δηµιουργούνται από 
βακτήρια, ιούς, µούχλα, µύκητες και  πτητικές οργανικές ενώσεις που βρίσκονται 
στον αέρα και στις επιφάνειες. Ο τακτικός συµβατικός καθαρισµός, η απολύµανση 
και η χρήση παραγόντων συγκάλυψης δεν µπορούν να ελέγξουν την εξάπλωση των 
µικροοργανισµών. Σε οκτώ ώρες, ένα µόνο  βακτηρίδιο, µπορεί να πολλαπλασιαστεί 
σε πάνω από 8 εκατοµµύρια, που σηµαίνει ότι οι οσµές επικρατούν και αυξάνονται οι 
κίνδυνοι για την υγεία. Οι τουαλέτες αποτελούν πρωταρχική πηγή λοιµώξεων, 
συµπεριλαµβανοµένων των: σαλµονέλας, E. Coli, Norovirus, ηπατίτιδας Α και 
ηπατίτιδας Ε
 
Η προηγµένη τεχνολογία της θερµικής µονάδας  IRIS  Thermal  ελέγχει το 
µικροβιακό φορτίο στον αέρα και στις επιφάνειες πιο αποτελεσµατικά από ποτέ.

Η χαµηλής κατανάλωσης ρεύµατος συσκευή IRIS Thermal, χρησιµοποιεί ένα 
µοναδικό συνδυασµό 5 τεχνολογιών που λειτουργούν διαδοχικά ώστε να 
εξαλείψουν ιούς, βακτήρια, πτητικές οργανικές ενώσεις και άλλους βλαβερούς 
µικροοργανισµούς από τον αέρα και τις επιφάνειες, 24 ώρες την ηµέρα, 365 
ηµέρες το χρόνο.

Η συσκευή IRIS Thermal είναι απολύτως ασφαλής για χρήση σε διαρκώς 
κατειλληµµένους χώρους, παρέχει διαρκώς αποστειρωµένο φρέσκο αέρα στις 
τουαλέτες και δεν απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση παρά µόνο εξαµηνιαίο 
εσωτερικό καθαρισµό (προαιρετικά) κι ετήσια αλλαγή λαµπτήρα. 

Αποτελεί µια φιλική προς το περιβάλλον λύση για την υγιεινή των χώρων σας. 

2  2  2Κάλυψη: 10m , 20m ,30m   αναλόγως µοντέλου
∆ιαστάσεις: 125mm (w) x 400mm (h) x 90mm (l)
Λειτουργία: Συνεχής µε φωτεινή µπλε ένδειξη 
Συντήρηση: Ετήσια αλλαγή λαµπτήρα
Παροχή ρεύµατος: 220V 9 watts 
Βάρος: 0.9kg 
Κατασκευή: Πολυκαρβονικό UL94 V2
Toποθέτηση: Eπιτοίχια κατακόρυφη

Αποκλειστικός εισαγωγέας-αντιπρόσωπος
για Ελλάδα & Κύπρο:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-TEST REPORTS-AΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

www.medicalmate.gr


