Επαγγελματικές συσκευές
αποστείρωσης UVC
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ UVC ΜΕ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΟ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ 99,9% ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ
Η υπεριώδης ακτινοβολία (ultravioletUVC) έχει
ισχυρή μικροβιοκτόνο δράση σε μικροοργανισμούς και είναι αποδεδειγμένα η πιο αποτελεσματική και γρήγορη μέθοδος αποστείρωσης.
Η μικροβιοκτόνος αποτελεσματικότητα των UVC,
χρειάζεται ελάχιστο χρόνο και φτάνει στο 99,96%
εξουδετέρωσης όλων των ιών καθώς και των μικροβίων και βακτηρίων από τον αέρα και τις επιφάνειες.
Οι συσκευές αποστείρωσης που εκπέμπουν ακτινοβολία UVC παρέχουν εγγυημένη προστασία,

για νοσοκομειακού επιπέδου απολύμανση - αποστείρωση, 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 χρησιμοποιηθούν με πλήρη ασφάλεια για να εξουδετερώσουν όλους τους ιούς
στους χώρους εργασίας και διαμονής, ελαχιστοποιώντας την εξάπλωση των μολύνσεων από τον
αέρα που εισπνέεται.

Ότι αγγίζει το φως, το αγγίζουμε άφοβα!

Η UVC τεχνολογία χρησιμοποιείται για την απολύμανση και την εξουδετέρωση των μικροοργανισμών από Αέρα και από Επιφάνειες ειδικότερα:
•
Αποστειρώνει 99,9% τον αέρα ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο μολύνσεων από τα
συστήματα κλιματισμού, από το νωπό αέρα που
εισπνέουμε, από τα συστήματα εξαερισμού, από
κλειστούς χώρους όπως ασανσέρ κτλ
•
Αποστειρώνει 99,9% από μικροοργανισμούς και ιούς από τα προσωπικά αντικείμενα

πχ χρήματα, κλειδιά κτλ, από ρούχα, από έπιπλα
και υφάσματα όπως και χαλιά, από τοίχους και πατώματα, 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.

«Η Ασφάλεια του χώρου
στην Επιχείρησή σας
είναι Πολύτιμη!»

Κατά την έναρξη της πανδημίας, εκπονήθηκαν
επιστημονικές έρευνες και μελέτες σχετικά με
την αποτελεσματικότητα των UVC ενάντια στον
COVID-19.
Σύμφωνα με ανακοινώσεις από διεθνώς αναγνωρισμένους 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 μικροβιοκτόνο δράση ώστε να αποστειρώνει και εξουδετερώνει 99,9% τους ιούς - τα μικρόβια- 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
υψηλή 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
ικανότητα 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 επίσημους φορείς για την αποτελεσματική μικροβιοκτόνο δράση των uvc, και πολλές δοκιμές σε σχετικούς
κορονοϊούς, συμπεριλαμβανομένου του SARS κορονοϊού και MERS, οι έρευνες έχουν καταλήξει στο
συμπέρασμα ότι και αυτοί οι ιοί είναι εξίσου πολύ
ευαίσθητοι στην απενεργοποίηση μέσω υπεριώδους
ακτινοβολίας (UVC).

Όλες οι συσκευές healthkeeperέχουν επιτυχή δοκιμές 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.

ΛΥΣΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
HEALTHKEEPER SANITIZER UVC – 1000W
Η συσκευή HealthKeeper 1000W λειτουργεί με τη
μοναδική μέθοδο ενεργοποίησής 15 UVC λαμπτήρων ισχύος 1000Watt, και αποτελεί την πλέον
αξιόπιστη και ολοκληρωμένη λύση απολύμανσης
με ισχυρότατη δέσμη ακτινοβολίας UVC η οποία
εξουδετερώνει το 99,9% βακτηρίων και όλων των
ιών από 8 μόλις λεπτά.

Οπουδήποτε αγγίζει το φως εξολοθρεύονται
βακτήρια, ιοί και μικρόβια. Iδανικό για ταχεία
απολύμναση σε μεγάλους χώρους εμβαδού έως
150 m².
Είναι κατάλληλη για πλήρη εξουδετέρωση όλων
των ιών και μικροβίων σε Επιφάνειες και Αέρα.

Χαρακτηριστικά
•
•
•
•
•
•

Φορητός Εξοπλισμός με 15 λάμπες UVC 254nm, ισχύος > 1000 W
Ταχεία απολύμανση σε 8 λεπτά τα 150 m²
UVC Test standard σύμφωνα με GB 19258-2012
Εξουδετερώνει το 99,96% των μικροβίων και όλων των ιών (ιών γρίπης κτλ.)
Μικρή κατανάλωση ρεύματος κατά την λειτουργία της.
Εξαιρετικά μικρός χρόνος απολύμανσης για μεγάλες επιφάνειες.

Η HealthKeeper Sanitizer UVC 1000W είναι κατάλληλη για Εσωτερικούς & Εξωτερικούς χώρους, όπως:
- Ιατρικές Κλινικές – Νοσοκομεία
- Κέντρα αισθητικής - Γυμναστήρια
- Χώροι ξενοδοχείων – Διαμερίσματα Airbnb
- Χώροι Εστίασης - Εστιατόρια
- Πολυκαταστήματα και supermarket
- Ιδρύματα εκπαίδευσης - Σχολεία
- Νηπιαγωγεία - Παιδότοποι
- Επιβατικά Πλοία - Σκάφη
- Τηλεοπτικά studio

ΛΥΣΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
HEALTHKEEPER UVC SANITIZER /60W – 120W PHILIPS
Η Healthkeeper UVC Sanitizer 60W-120W, είναι
μια συσκευή νέας τεχνολογίας απολύμανσης με
λαμπτήρες PHILIPS ισχύος 60W και 120W, για να
εξουδετερώνει το 99,96% μικροβίων και ιών σε μόλις 10 -20 λεπτά.

Πλεονεκτήματα
•
Οι δυο μονάδες λειτουργούν ενιαία στον
ίδιο χώρο προκειμένου να απολυμαίνουν στο
μισό χρόνο.

•
Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν και ως δυο ανεξάρτητες συσκευές να
απολυμαίνουν ταυτόχρονα δυο ξεχωριστούς χώρους πχ εξιλαστήριο και χώρο αναμονής την ίδια
στιγμή.
•
Ο βραχίονας ρυθμιζόμενης γωνίας δίνει
το πλεονέκτημα με μεγάλη ακρίβεια να πλησιάζει τις προς απολύμανση επιφάνειες και με αυτό
τον τρόπο να μειώνει στο ελάχιστο <5 λεπτών το
χρόνο απολύμανσης τους.

«Εγγυημένη & Πιστοποιημένη
Αποστείρωση από όλους τους Ιούς»

Χαρακτηριστικά
•
Εύκολα Μεταφερόμενος Εξοπλισμός με 2
λάμπες UVC PHILIPS, ισχύος 120 W
•
Ταχεία απολύμανση σε 10 -20 λεπτά - τα
25m²
•
Εξουδετερώνει το 99,96% των μικροβίων
και ιών συμπεριλαμβανομένου του covid -19
•
Ευέλικτη μετακινούμενη συσκευή με 4
ρόδες
•
Γερή βάση στήριξης
•
Ρυθμιζόμενους βραχίονες για μεγαλύτερη
ακρίβεια στην προσέγγιση των επιφανειών.

•
Μικρή κατανάλωση ρεύματος κατά την
λειτουργία της.
•
Χρονοδιακόπτης με χρονοκαθυστέρηση remotecontrol
•
Με αισθητήρα προστασίας για Ασφάλεια
και αποφυγή έκθεσης σε UVC ακτινοβολίας των
ατόμων στην περίπτωση τυχαίας προσέγγισης του
μηχανήματος κατά τη διάρκεια λειτουργίας.
•
Ασφαλή και για οικιακή χρήση.

Η εκπομπή UVC με δυο ισχυρές λάμπες Philips των 60w, συνολικής ισχύος 120w για αποτελεσματική
μικροβιοκτόνο απολύμανση σε επιφάνειες και ιδανική για χώρους έως 25m² όπως:
- Δωμάτια Νοσοκομείων και Κλινικών
- Χώροι Αναμονής Ιατρείων - Εργαστήρια
- Εξεταστήρια Ιατρείων
- Χώροι Εστίασης - Κουζίνες
- Κέντρα Αισθητικής - Γυμναστήρια
- Γραφειακούς Χώρους Επιχειρήσεων
- Επαγγελματικά οχήματα

Τεχνολογική Εφαρμογή με 2 ισχυρές λάμπες
UVC λάμπες PHILIPS 30W 254nm και ικανότητα
απολύμανσης 99,96%.

UVC
Disinfection
Trolley 60W
Phillips lamps

Σύντομος χρόνος απολύμανσης:
2 από 20 min / 25 m²
Με ευελιξία προσέγγισης περιοχής – στόχου για
ακόμη μικρότερο χρονο εφαρμογής.
Χρονοδιακόπτης - remotecontrol, προστατευτικός
αισθητήρας παρουσίας

Τεχνολογική Εφαρμογή με 2x2 ισχυρές λάμπες
UVC λάμπες PHILIPS 30W 254nm και ικανότητα
απολύμανσης 99,96% για μεγαλύτερους χώρους.
Σύντομος χρόνος απολύμανσης:
2 από 10 min /25 m²
Με ευελιξία προσέγγισης περιοχής – στόχου για ακόμη
μικρότερο χρόνο εφαρμογής.
Χρονοδιακόπτης - remotecontrol, προστατευτικός
αισθητήρας παρουσίας. Σύνολο 120W

Set of 2 UVC
Disinfection
Trolleys Total
120W PHILIPS
lamps

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

w w w.healthkeeper. gr

210 300 04 68 / 210 373 17 71

Καραγιώργη Σερβίας 2, 4ος όρoφος, Αθήνα

sales@healthkeeper.gr

