
Συσκευές Αποστείρωσης 
99,9% του Αέρα 

με UVC 



Η υπεριώδης ακτινοβολία  (ultravioletUVC) έχει ισχυ-
ρή μικροβιοκτόνο δράση σε μικροοργανισμούς και 
είναι αποδεδειγμένα η πιο αποτελεσματική και γρή-
γορη  μέθοδος αποστείρωσης.

Η μικροβιοκτόνος αποτελεσματικότητα των UVC, 
χρειάζεται ελάχιστο χρόνο και φτάνει στο 99,96%  
εξουδετέρωσης όλων των ιών καθώς και των μικρο-
βίων και βακτηρίων από τον αέρα και τις επιφάνειες.

Οι συσκευές αποστείρωσης που εκπέμπουν ακτινο-
βολία UVC παρέχουν εγγυημένη προστασία, για νο-
σοκομειακού επιπέδου απολύμανση-αποστείρωση, 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ UVC ΜΕ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΟ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ 
ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ 99,9% ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ

Ότι αγγίζει το φως, το αγγίζουμε άφοβα!

στις επιχειρήσεις και στις οικίες.

Η εκπομπή UVC  γίνεται είτε με λάμπες είτε με LED. 
Οι συσκευές είναι διαμορφωμένες κατάλληλα ώστε 
να είναι ασφαλής η λειτουργία τους κατά την χρήση 
τους  για τον άνθρωπο.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούνμε πλήρη ασφάλεια 
για να εξουδετερώσουν όλους τους ιούς στους χώ-
ρους εργασίας και διαμονής, ελαχιστοποιώντας την 
εξάπλωση των μολύνσεων  από τον αέρα που ει-
σπνέεται.



«Η Ασφάλεια του χώρου 
στην Επιχείρησή σας 

είναι Πολύτιμη!»

Η UVC  τεχνολογία χρησιμοποιείται για την απολύ-
μανση και την εξουδετέρωση των  μικροοργανισμών 
από Αέρα και από Επιφάνειες ειδικότερα:

• Αποστειρώνει  99,9%  τον αέρα ελαχιστο-
ποιώντας τον κίνδυνο μολύνσεων από τα συστήμα-
τα κλιματισμού, από  το νωπό αέρα που εισπνέου-
με, από τα συστήματα εξαερισμού, από  κλειστούς 
χώρους όπως ασανσέρ κτλ 

• Αποστειρώνει 99,9% από μικροοργανι-
σμούς και ιούς από τα προσωπικά αντικείμενα   

πχ χρήματα κλειδιά κτλ, από ρούχα, από έπιπλα και 
υφάσματα όπως και χαλιά, από τοίχους και πατώμα-
τα, από καθίσματα αυτοκίνητου, από πλαστικά και 
συσκευασίες  supermarket κτλ

Η αποτελεσματικότητα της μικροβιοκτόνου δράσης 
των UVC που εκπέμπουν από 254 nm και άνω είναι 
επαρκώς επιστημονικά πιστοποιημένη και αποτελεί 
την  μέθοδο απολύμανσης που είθισται για 40 έτη σε 
νοσοκομεία- χειρουργεία κτλ.



Κατά την έναρξη της πανδημίας, εκπονήθηκαν επι-
στημονικές έρευνες και μελέτες σχετικά με την απο-
τελεσματικότητα των UVC ενάντια στον COVID-19. 

Σύμφωνα με ανακοινώσεις από διεθνώς αναγνωρι-
σμένους φορείς και οργανισμούς υγείας, όπως και 
από το έγκυρο ιατρικό και διεθνώς αναγνωρισμένο 
περιοδικό LANCET “The Lancet Microbevol. 1,1 
(2020)”, το UVC light  έχει αποδεδειγμένη μικροβιο-
κτόνο δράση ώστε να αποστειρώνει και εξουδετερώ-
νει 99,9% τους ιούς - τα μικρόβια - τα βακτήρια συ-

μπεριλαμβανομένου και του ιού SARS 2-COVID19.

Η τεχνολογία UVC εκπέμπει φως με λάμπες ή Led. 
Επειδή το φως είναι υπεριώδης ακτινοβολία με υψη-
λή ενέργεια, απορροφάται στο κυτταρικό RNA και το 
DNA όλων των ιών, μικροβίων και  των βακτηρίων. 

Η ενέργεια αυτή αδρανοποιεί και καταστρέφει τους 
χημικούς δεσμούς των ιών εμποδίζοντας τους να 
αναπαραχθούν, με αποτέλεσμα να χάνουν την ικα-
νότητα τους να μολύνουν.



Οι μικροοργανισμοί δεν μπορούν να αναπτύξουν 
ανοσία στην ακτινοβολία UVC, όπως μπορούν στα 
κοινά μικροβιοκτόνα και αντιβιοτικά.

Από όλες τις μελέτες που εκπονήθηκαν από επίση-
μους φορείς για την αποτελεσματική μικροβιοκτόνο 
δράση των UVC, και πολλές  δοκιμές σε σχετικούς 
κορονοϊούς, συμπεριλαμβανομένου του SARS κορο-
νοϊού και MERS, οι έρευνες έχουν καταλήξει στο συ-
μπέρασμα ότι και αυτοί οι ιοί είναι εξίσου  πολύ ευ-
αίσθητοι στην απενεργοποίηση μέσω υπεριώδους 
ακτινοβολίας (UVC). 

Όλες οι συσκευές healthkeeperέχουν επιτυχή δοκι-
μές TESTREPORT για την αποτελεσματικότητά τους 
ενάντια στους ιούς (>99,99%) και αποτελούν την πιο 
αποδεδειγμένη και εγγυημένη προστασία του Αέρα 
και των Επιφανειών. 

Χρησιμοποιείστε Άφοβα 
συσκευές UVC για  

Αποστείρωση & Εξουδετέρωση 
99,9% των μικροοργανισμών, όπως 
οι ιοί -  τα βακτήρια & τα μικρόβια 

που βρίσκονται  στον 
Αέρα και στις Επιφάνειες. 



Χαρακτηριστικά

• Εξουδετερώνει με πενταπλό σύστημα προ-
στασίας  και απολυμαίνει τον αέρα από όλους τους 
ιούς, τα μικρόβια, τα βακτήρια και τα αλλεργιογόνα, 
έτσι ώστε ο αέρας που εισπνέετε να είναι Ασφαλής.
• Ο φρέσκος, καθαρός αέρας, είναι απαλλαγ-
μένος 99,9% από ιούς βακτήρια και μικροοργανι-
σμούς.
• Πολύ Κομψή & Λεπτή Συσκευή
• Επιτοίχια  & Επιδαπέδια Τοποθέτηση
Ιονιστής & Αποστειρωτής Αέρα με Ισχυρές λάμπες 
UVC

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΣ – ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ 
UVC ΜΕ 5 LAYERS ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

• 7,5 kg βάρος
• Μεγάλη Ικανότητα Επεξεργασίας 500m³/h
• Σύστημα Απομακρυσμένου Ελέγχου
• Απόλυτη Προστασία Τεχνολογίας UVC + 
HEPA + Ενεργός Άνθρακας
• 5 επίπεδα προστασίας με : φίλτρο καθαρι-
σμού αέρα- φίλτρο ενεργού άνθρακα- Hepa φίλτρο 
- ακτινοβολία UVC- Ιονιστής αέρα 
• Πιστοποιημένη συσκευή με Εγγύηση προ-
στασίας.
• Εγγύηση καλής λειτουργείας  1 έτος 







Κατάλληλο για χρήση σε:

• Σπίτι
• Πολυιατρεία 
• Κλινικές - Εργαστήρια 
• Γραφειακούς χώρους
• Καταστήματα
• Ξενοδοχεία

• Εστιατόρια
• Εκπαιδευτήρια- Σχολεία
• Ασανσέρ
• Οργανισμούς – Υπηρεσίες
• Λεωφορεία κτλ.





ΛΥΣΕΙΣ UVC ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑ 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Συσκευή  με κατάλληλης ισχύος λάμπες, εκπομπής 
ακτινοβολίας UVC, που τοποθετείται στα κεντρικά 
κανάλια κλιματισμού - εξαερισμού,  ώστε να εξα-
σφαλίζει καθαρό αέρα στους εσωτερικούς χώρους 
εργασίας, κατανάλωσης και αναψυχής καθώς και 
στα δωμάτια ξενοδοχείων ή σε κλινικές - πολυια-
τρεία, καταστήματα, εστιατόρια, πλοία, αίθουσες 
γραφείων, αίθουσες διδασκαλίας ενιαίους χώρους 
σε θέατρα, σινεμά κτλ.

• Ο φρέσκος, καθαρός αέρας, απαλλαγ-
μένος από βακτήρια και μικροοργανισμούς και 
μυρωδιές

• Εξουδετερώνει και απολυμαίνει 99,9%  τον 
αέρα από μικρόβια, ιούς και βακτήρια, έτσι ώστε 
ο αέρας που εισπνέεται να είναι Ασφαλής.
• Το σύστημα απολύμανσης αέρα λειτουργεί 
με ισχυρές κατάλληλα διαστασιολογημένες UVC 
λάμπες Philips.
• Είναι Απαραίτητο στα κεντρικά συστήματα 
κλιματισμού και εξαερισμού σε μεγάλους χώρους 
με έντονη επισκεψιμότητα.
• Η πλέον αξιόπιστη τεχνολογία που ήδη 
εφαρμόζεται σε νοσοκομεία, κλινικές κτλ.



Κατάλληλο για χρήση σε:

• Πολυιατρεία 
• Κλινικές - Εργαστήρια 
• Γραφειακούς χώρους
• Καταστήματα
• Ξενοδοχεία

• Εστιατόρια
• Εκπαιδευτήρια- Σχολεία
• Γυμναστήρια - Κέντρα Αισθητικής
• Οργανισμούς – υπηρεσίες
• Λεωφορεία κτλ



«Με την Αποστείρωση UVC
 Ζούμε και Εργαζόμαστε σε ένα Ασφαλές περιβάλλον.»

Καραγιώργη Σερβίας 2, 4ος όρoφος, Αθήνα  210 300 04 68  /  210 373 17 71 sales@healthkeeper.gr

www.healthkeeper.gr


