
Η υγεία µας µπορεί να επηρεαστεί σοβαρά από την κακή ποιότητα του αέρα σε 
κλειστούς χώρους.

Σε κλειστούς χώρους, αερόβιοι µικροοργανισµοί δηµιουργούν δυσάρεστες οσµές, 
λοιµώξεις και  υπονοµεύουν τα πρότυπα υγιεινής. Οι παραδοσιακές µέθοδοι 
καθαρισµού και παράγοντες κάλυψης των οσµών, δεν αρκούν. Μετά τον κάθε 
συµβατικό καθαρισµό, οι επιβλαβείς µικροοργανισµοί επιστρέφουν και 
αναπτύσσονται µε ταχείς ρυθµούς. 

Η συσκευή ORION 430  λειτουργεί µε ανεµιστήρα και τοποθετείται είτε σε τοίχο είτε 
σε οροφή για συνεχή λειτουργία. Εναλλακτικά, για περιοδική χρήση, µπορεί να 
τοποθετηθεί σε µια υπερυψωµένη επίπεδη επιφάνεια.

Η συσκευή ORION 430 είναι απολύτως ασφαλής για χρήση σε διαρκώς 
κατειλληµµένους χώρους, όπως στους παιδικούς σταθµούς όπου η ανάγκη 
περιορισµού της εξάπλωσης των λοιµώξεων είναι ζωτικής σηµασίας.

Η προσθήκη παραγόντων συγκάλυψης, όπως αρωµατικά χώρου, µπορεί                     
να κάνει τις οσµές ακόµα χειρότερες ενώ δεν αντιµετωπίζεται η                                              
εξάπλωση των µικροοργανισµών, η αιτία  δηλαδή του προβλήµατος. 
Η UV med µε τις συσκευές της , φτάνει στη ρίζα του προβλήµατος µε τον έλεγχο των 
βακτηριδίων και των ιών, µε αποτέλεσµα τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και την 
εξάλειψη των οσµών και της µούχλας.

Η συσκευή ORION 430  καθαρίζει τον αέρα και τις επιφάνειες  24 ώρες την 
ηµέρα, 365 ηµέρες το χρόνο, χρησιµοποιώντας ένα µοναδικό συνδυασµό 5 
τεχνολογιών που λειτουργούν διαδοχικά ώστε να εξαλείψουν ιούς, βακτήρια, 
πτητικές οργανικές ενώσεις και άλλους βλαβερούς µικροοργανισµούς και 
ουσίες που περιέχονται στον ατµοσφαιρικό αέρα κι επικάθονται στις 
επιφάνειες. 
∆εν απαιτεί καµία συντήρηση παρά µόνο µια ετήσια αλλαγή λαµπτήρα  ο 
οποίος είναι ιδιαίτερα οικονοµικός.

1. Βελτίωση του περιβάλλοντος για εργαζόµενους, ασθενείς, 
    παιδιά κι επισκέπτες
2. Έλεγχος µικροβιακού φορτίου στον αέρα και στις επιφάνειες
3. Απαλλαγή από ενοχλητικές οσµές 
4. Βελτίωση των προτύπων ελέγχου των λοιµώξεων και της 
    υγιεινής των χώρων
5. Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης
6. Περιορισµός της χρήσης χηµικών
7. Μείωση του κινδύνου και των εξόδων των λοιµώξεων 

AΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΕΡΑ & ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
µε  UVC light  & φωτοκαταλυτική οξείδωση
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EΦΑΡΜΟΓΕΣ
Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωµένων
Ιατρεία
Γραφεία
Σχολεία
Αποδυτήρια
Κουζίνες 
Xώροι παρασκευής τροφίµων
Παιδικοί σταθµοί

OΦΕΛΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
2 2 2 2Κάλυψη: 20m -40m -60m -80m  αναλόγως µοντέλου

∆ιαστάσεις: 130mm (w) x 100mm (h) x 435mm (l)
Λειτουργία: Συνεχής µε φωτεινή µπλε ένδειξη 
Συντήρηση: Ετήσια αλλαγή λαµπτήρα
Παροχή ρεύµατος:100 - 220V 25 watts
Βάρος: 2.4kg
Κατασκευή: Ανοδιωµένο αλουµίνιο, στερεάς διέλασης
Toποθέτηση: Eπιτοίχια ή οροφής 4 σηµείων

Αποκλειστικός εισαγωγέας-αντιπρόσωπος
για Ελλάδα & Κύπρο:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-TEST REPORTS-AΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
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