
Η αποτελεσµατική και οικονοµική λύση στον έλεγχο των οσµών

Η συσκευή TITAN 1500 εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσµές τόσο στον αέρα όσο 
και σε όλες τις εκτεθειµένες επιφάνειες. Κατάλληλη για όλους τους κλειστούς 
χώρους, αλλά όχι για χρήση σε διαρκώς κατειληµµένους χώρους. Χωρίς την ανάγκη 
για χηµικές ουσίες, µε ελάχιστη συντήρηση και χαµηλή κατανάλωση ενέργειας, η 
TITAN 1500 παρέχει µια πραγµατική πράσινη και αποτελεσµατική λύση στους 
επαγγελµατικούς χώρους.
Η προηγµένη τεχνολογία της TITAN 1500 επιτρέπει την καταπολέµηση των 
βακτηρίων και των πτητικών οργανικών ενώσεων πιο αποτελεσµατικά από ποτέ. 
Όλα αυτά επιτυγχάνονται χωρίς ανεµιστήρες και µε πολύ χαµηλή κατανάλωση 
ενέργειας.  Επιτυγχάνει βέλτιστο χρόνο παραµονής του µολυσµένου αέρα στο 
θάλαµο καθαρισµού. Στη συνέχεια, ο αέρας που εγκαταλείπει τη µονάδα, γίνεται ο 
ίδιος ένα αποτελεσµατικό µέσο καθαρισµού του υπόλοιπου αέρα µε στόχο 
παθογόνους αερόβιους µικροοργανισµούς στον αέρα και σε επιφάνειες σε ακτίνα 
100 τ.µ. 

Η TITAN 1500 διαθέτει µοναδικό σχεδιασµό χωρίς κινητά µέρη και µοτέρ 
ανεµιστήρα. Όλα τα µέρη της που θα µπορούσαν να επηρεαστούν από επικίνδυνα ή 
καυστικά υλικά, βρίσκονται προστατευµένα σε ειδικό θάλαµο. Έτσι εξασφαλίζεται 
ασφαλής, αποτελεσµατική και απρόσκοπτη λειτουργία  24 ώρες την ηµέρα, 365 
ηµέρες το χρόνο.

 Το πλάσµα που παράγεται από την µονάδα είναι βαρύτερο του αέρα και 
συγκεντρώνεται χαµηλά όπου, δηλαδή, συγκεντρώνονται τα απόβλητα. Έτσι, 
αντιµετωπίζεται το πρόβληµα των οσµών των αποβλήτων, στην πηγή του.

1. Εξαλείφει τις οσµές µε χαµηλό κόστος
2. ∆εν απασχολεί προσωπικό
3. Απαλλαγή από ενοχλητικές οσµές 
4. ∆εν χρησιµοποιεί φίλτρα
5. Συµβάλλει στη βελτίωση του αποτυπώµατος άνθρακα 

AΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΕΡΑ & ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
µε  UVC light  & φωτοκαταλυτική οξείδωση
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EΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χώροι επεξεργασίας τροφίµων
Πτηνοτροφεία
Εργοστάσια ανακύκλωσης
Πλοία
Χώροι αποθήκευσης
Οχήµατα µεταφοράς τροφίµων

OΦΕΛΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
2Κάλυψη: 70-120m

∆ιαστάσεις: 160mm(l)x160mm(w)x670mm(h)
Λειτουργία: Συνεχής µε φωτεινή µπλε ένδειξη 
Συντήρηση: Ετήσια αλλαγή λαµπτήρα
Παροχή ρεύµατος:100-240V  42 watts 
Βάρος: 3,2kg 
Κατασκευή: Ανοδιωµένο αλουµίνιο, στερεάς διέλασης
Toποθέτηση: Eπιτοίχια σε ύψος 1,8m (min) από το έδαφος

Αποκλειστικός εισαγωγέας-αντιπρόσωπος
για Ελλάδα & Κύπρο:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-TEST REPORTS-AΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
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