Sterial Premium Air Purifier II
Καινοτόμος, Πιστοποιημένη Συσκευή Καθαρισμού του Αέρα Yψηλών Απαιτήσεων
Με την επαρκή καθαρότητα του αέρα θωρακίζουμε τους εσωτερικούς χώρους από
τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων , όπου
συμπεριλαμβάνεται και το ‘’άγνωστο” του SARS-CoV-2’’, τα ανθεκτικά βακτήρια,
τα “υπερβακτήρια” , άλλα και τα ‘’αθόρυβα’’ μυστηριώδη μικρόβια , ώστε να
βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής μας.
Εργαστηριακές Πιστοποιήσεις
 Η συσκευή έκτος από την ‘’τεχνολογία Τριπλού Φραγμου’’ διαθέτει οκτώ
(8) Εργαστηριακές Πιστοποιήσεις, δύο (2) Διπλώματα
Ευρεσιτεχνίας (πατέντες) κατατεθειμένα στον (ΟΒΙ).
 Η καινοτόμος συσκευή είναι Ελληνικής επινόησης-κατασκευής και
αναπτύχθηκε με την Σύμπραξη Ελληνικών εργαστηριών και εταιρειών.
 Εκδίδεται Μοναδικό Πιστοποιητικό στο οποίο αναφέρεται και η
αποτελεσματικότητα για την καταπολέμηση του ιού SARS-CoV-2, βάσει του
Σειριακού Αριθμού της, από Πιστοποιημένο Εργαστήριο από το Ε.Σ Υ.Δ.
Καθαρότητα εσωτερικού αέρα και αναπνευστική υγιεινή.
Στα συμπληρωματικά περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς του ιού για
την επαρκή καθαρότητα του αέρα συμπεριλαμβάνονται :
 Η ασφαλής τήρηση των εφαρμογών ενός ολοκληρωμένου προγράμματος
καθαρισμού - απολύμανσης , για την απαιτητέα εγκύκλιο, σύμφωνα με τη
αρ. ( Α.Π. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20) «Μέτρα καθαρισμού και
απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας
του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ)
 Συμπληρωματική θωράκιση για μείωση επιβαρημένου φορτίου
(υγειονομική ασφάλεια εργαζομένων) με την επιλογή της εφαρμοστικής
μεθόδου (χωρίς χημικά ) ως ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’ κατ΄ όγκο m³.
 Συμπληρωματική θωράκιση με επαρκή καθαρότητα του αέρα για την
υγειονομική εξασφάλιση των εσωτερικών χώρων. π.χ (επιμόλυνση,
δευτερογενείς μολύνσεις κ.α) ,με την αποκατάσταση των χώρων κατά το
μέγιστο δυνατό. (χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης (Ε.Ο.Δ.Υ.).
 Συμπληρωματική εφαρμογή Πολλαπλής Θωράκισης για την ασφαλή
τήρηση των Επαγγελματικών Bio-εφαρμογών στις παρεχόμενες υπηρεσίες,
(βιοκαθαρισμό ή/και βιολογικό σε στρώματα, σαλόνια, μοκέτες-χαλιά )
για την υγειονομική ασφάλεια ,των εργαζόμενων ,των οικείων ατόμων, των
φιλοξενούμενων .κλπ
 Η Συμπληρωματική επάρκεια στη απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή του εξοπλισμού για την ορθή χρήση των
μεθόδων ώστε να προλαμβάνονται ή/και να αποτρέπονται φαινόμενα ”Επιταχυντών διασποράς’,’ αναδεικνύει την
Προστιθέμενη Άξια στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 Ολοκληρωμένα προγράμματα για την Διασφαλισμένη υγιεινή χώρων διαχείρισης φροντίδας κατ’ οίκον.
Επιτακτική ανάγκη η θωράκιση των χώρων υπερμετάδοσης !!
Χώροι φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων , (Ξενοδοχεία ), Ιατρικού Τουρισμού, Μονάδων
Φροντίδας Ηλικιωμένων, Κέντρων Υγείας, Ιατρείων φροντίδας υγείας, Κέντρων αποθεραπείας & αποκατάστασης , Αίθουσες
Προβολών (σινεμάδες), Σχολείων , Βρεφονηπιακών -Παιδικών Σταθμών και (Μ.Μ.Μ), Κατασκηνώσεων , Fitness & Αθλητικών
Εγκαταστάσεων , Γυμναστηρίων, Επαγγελματικών χώρων, Εστιατόριων & Υπηρεσίες Τροφίμων, Μέσων Μαζικής Μεταφοράς ,
Πλοίων-καμπίνες, Αεροδρόμιων, Στρατιωτικών Μονάδων, Εργοστάσια, Δήμους, Περιφέρειες,
Υλικό Συσκευής: Εξ’ ολοκλήρου από βαρέως τύπου διελασμένο αλουμίνιο με αναδυομένη επιφάνεια 100% ανακυκλώσιμο.

Sterial Premium Air Purifier II Κατάλληλη έως : 450 m³/h με Όγκο ροής αέρα: 1.500 m³/h
Για περισσότερες πληροφορίες, ή τυχόν διευκρίνισεις, στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr
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