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SANIPURE SANITIZATION SYSTEMS
CERTIFIED TECHNOLOGY

FILTRAZIONE

Τα επαγγελματικά συστήματα Sanipure είναι ειδικά 
σχεδιασμένα για να μετατρέπουν το οξυγόνο σε όζον 
για την απολύμανση εμπορικών περιβαλλόντων όπως 
καταστήματα, γραφεία, ιατρικά γραφεία κλπ.
Το Pure Compact είναι εγκατεστημένο στο 
περιβάλλον και εγγυάται την πλήρη απενεργοποίηση 
ιογενών μορφών, μικροοργανισμών και την εξάλειψη 
τοξικών, επιβλαβών, οργανικών και ανόργανων 
υπολειμμάτων στον αέρα που βρίσκονται σε όλες τις 
επιφάνειες.
Η ημερήσια δράση της λάμπας UV-C 
(φωτοκαταλυτική οξειδαζόνη) και νυκτερινή μέσω του 
όζοντος (απουσία ανθρώπων) εξασφαλίζει πλήρη 
απολύμανση. Δεν αφήνει υπολείμματα ή λεκέδες.

• Δεν προκαλεί ζημιά σε υλικά
• Οι λάμπες UV λειτουργούν σταθερά για

συνεχείς αποστείρωση του αέρα 24/24
ώρες

• Εξάληψη των οσμών
• Μείωση της γύρης και των αλλεργιογόνων
• 5 χρόνια εγγύηση
• Δεν έχει κόστος εγκατάστασης
• Διαχείρηση λειτουργίας και μέσω app

Δομή: Μέταλλο με αντιδιαβρωτική επεξεργασία 
Παραγωγή όζοντος: 30 gr / h
Ροή αέρα: 150 m3 / h
Μικροβιοκτόνος λαμπτήρας: υψηλής απόδοσης 
Τύπος UV-C Τροφοδοσία: 110/230 V - 50/60 Hz 
Εγκατεστημένη ισχύς: 50 W
Διαχείριση: μέσω ελέγχου εφαρμογής ή reote 
Διαστάσεις: 56x20x26 cm
Θερμοκρασία περιβάλλοντος για χρήση: + 4 ° C / 
+ 40 ° C

Η ενσωματωμένη λάμπα
 UV-C εξαλείφει μικρόβια, 

βακτήρια, γύρη και ιούς από 
την ατμόσφαιρα

Το όζον 
απολυμαίνει 

τις επιφάνειες

Μειώνει τις 
ιώσεις 

(COVID-19) έως 
και 99%
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SANITIZED AIR

Sanitation of 
indoor air

UV-C TECHNOLOGY

Delete Virus
99% mold and 

bacteria

SAFETY

It can be used
in the presence 

of people

MADE IN ITALY

5 year guarantee

OZONE

Surface treatment 
with O3

in the absence of 
people

99%
ΕΠΙΔΡΑΣΗ

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΝΕΙ
ΒΑΚΤΗΡΙΑ

 ΙΟΥΣ (COVID-19) 
ΓΥΡΗ - ΑΚΑΡΕΑ 

ΜΥΡΩΔΙΕΣ



Η χρήση της τεχνολογίας της Sanipure προτείνεται ως υποκατάστατο της χρήσης μολυσματικών (τοξικών) χημικών 
ουσιών, όπως θεραπείες με χλώριο ή σκλήρυνση που μπορεί να είναι τοξικές, καυστικές και πολύ διαβρωτικές.
Το Sanipure είναι απαραίτητη βοήθεια για την απολύμανση και την απολύμανση των περιβαλλόντων, στους παρακάτω 
τομείς χρήσης:

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Δημόσιος Τομέας

Σχολεία, κινηματογράφους, 
θέατρα Εμπορικά κέντρα 
Γραφεία, αίθουσες 
συσκέψεων Βιβλιοθήκες

Σε πυκνοκατοικημένα περιβάλλοντα,
Το Sanipure είναι σε θέση να καθαρίσει τον αέρα και 
να τον αποσμηθεί, δημιουργώντας ένα υγιές 
περιβάλλον που καθιστά πιο ευχάριστη τη διαμονή 
και βελτιώνει την απόδοση και την ψυχική 
συγκέντρωση.

Τομέας Υγείας

Νοσοκομεία, ιατρεία - οδοντιατρεία, 
κτηνιατρεία, αίθουσες αναμονής, 
γηροκομεία, χημική βιομηχανία και 
φαρμακευτική

Σε αυτά τα μέρη είναι σημαντικό να διατηρείτε τα δωμάτια 
πάντα απολυμασμένα. Το  Sanipure χάρη στα ιόντα του 
οξυγόνου, οξειδώνει τα μικρόβια και τα βακτήρια με 
αποτελεσματικότητα μείωσης έως και 99%,
ακόμη και σε επιφάνειες και εργαλεία εργασίας.

Διατροφικός Τομέας

Ψυγεία, Βιτρίνες,  Βιομηχανίες και 
εργαστήρια επεξεργασίας τροφίμων
κρέας-ψάρι-φρούτα-κλπ.

Το Sanipure είναι απαραίτητη βοήθεια για τη διατήρηση της 
τροφής φρέσκια περισσότερο και την αποφυγή οξείδωσης του
κρέας-ψάρι-λαχανικών.
Η διάσπαση των βακτηρίων και των μικροβίων όχι μόνο 
βελτιώνει τη συντήρηση των τροφίμων, αλλά επίσης βελτιώνει
την εικόνα των μπουφέδων και των βιτρινών προβολής.
Εγγυάται υγιεινή και απολύμανση σε όλη την πορεία της 
τροφικής αλυσίδας.

Catering και Ξενοδοχειακός Τομέας

Εστιατόρια, ξενοδοχεία, μπαρ, 
παμπ, αγροτουρισμός, 
winebars, ντίσκο, καταστήματα ...

Σε χώρους παρασκευής τροφίμων είναι απαραίτητο να 
διατηρείτε το περιβάλλον όσο το δυνατόν πιο αποστειρωμένο 
και υγιεινό, εξαλείφοντας τα ακάρεα - βακτήρια. Το Sanimist 
αντιπροσωπεύει την ιδανική λύση για
αυτά τα περιβάλλοντα και εξαλείφει την άσχημη μυρωδιά του 
αέρα όχι μόνο στην κουζίνα αλλά και στις αίθουσες 
συσκέψεων, στην Αίθουσα και στα δωμάτια του ξενοδοχείου.

Ιδιωτικός Τομέας
Σπίτια, δωμάτια καπνιστών, 
Ιδιωτικά κλαμπ , γυμναστήρια ...

Ο καθαρός αέρας αυξάνει το βάθος της αναπνοής και 
την ψυχοφυσική ευεξία, προσφέροντας οφέλη σε όλες 
τις ηλικίες. Σε σπίτια και ιδιωτικά περιβάλλοντα, το 
οξυγόνο Active of Sanimist φτάνει παντού, 
καθαρίζοντας τον αέρα από τη σκόνη, ίχνη 
απορρυπαντικών, βακτηρίων, μούχλας και ακάρεων.
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