
Συνεχής απολύμανση
Η ύπαρξη, ο πολλαπλασιασμός και η διασπορά 
ανεπιθύμητων μικροοργανισμών στον αέρα, στο νερό 
και στις επιφάνειες αποτελεί συχνά σημαντικό πρόβλημα. 
Τα χημικά απολυμαντικά υπόκεινται σε περιορισμούς 
και απαγορεύσεις, συχνά δημιουργούν ανεπιθύμητα 
παράγωγα και κοστίζουν ακριβά. 

Η υπεριώδης ακτινοβολία (UVC) καταπολεμά 
αποτελεσματικά μύκητες, ζύμες, ιούς και βακτήρια, χωρίς 
χημικά κατάλοιπα, διάβρωση ή ανεπιθύμητα πρόσθετα.
Η sterilAir® παρέχει μία εξελιγμένη τεχνολογία, που έχει 
ευρεία εφαρμογή σε πολλούς τομείς, βασισμένη σε 
υπερσύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού με τη χρήση 
εξειδικευμένων υπολογιστικών προγραμμάτων.

Τα πεδία εφαρμογής είναι πολλά και διαφορετικά, όπως 
και τα προϊόντα και οι μονάδες μας, τόσο για τον κλάδο 
των τροφίμων, όσο και για τον χώρο της υγείας, τις 
εγκαταστάσεις αερισμού και κλιματισμού, τον κλάδο 
εκτροφής και τις τεχνολογίες εκτύπωσης.

Η sterilAir® δραστηριοποιείται στον τομέα της απολύμανσης 
μέσω ακτινοβολίας UVC εδώ και 70 χρόνια και προσφέρει 
επιστημονικές λύσεις υψηλότατου επιπέδου για την 
υγιεινή.

Επωφεληθείτε από τις ευρείες εφαρμογές και λύσεις 
που προσφέρει η απολύμανση μέσω ακτινοβολίας UVC, 
καθώς και από τα σημαντικά χαμηλά κόστη αυτής της 
τεχνολογίας!

Όλα τα πλεονεκτήματα με  
μια ματιά
■  Απλή λειτουργία, εύκολη χρήση, ελάχιστη συντήρηση

■  Συστήματα που προσαρμόζονται στην κάθε περίπτωση

■ Τοποθέτηση και σε προϋπάρχουσες εγκαταστάσεις

■  Εξαιρετικά μεγάλος χρόνος ζωής των λαμπτήρων UVC

■  Πολύ χαμηλά κόστη λειτουργίας και συντήρησης

■  Σημαντική αύξηση του χρόνου ζωής των προϊόντων

■  Υψηλή αποτελεσματικότητα σε βακτήρια, ζύμες, 
 ιούς και μύκητες

■  Χωρίς χημικά, όζον και επιβλαβή παράγωγα

■  Απολύμανση κατά τη διάρκεια της παραγωγής

■  Σύμφωνα με τα πρότυπα VDI 6022 και SWKI 2003-5

■  Προαιρετικά: προστασία θραύσης λαμπτήρων 
 (πρότυπα HACCP και IFS)
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Απολύμανση αέρα
Η απολύμανση μέσω ακτινοβολίας UVC προλαμβάνει την 
επιμόλυνση των τροφίμων. Τα κύρια πλεονεκτήματα είναι: 
εύκολη εγκατάσταση, συνεχής λειτουργία και ευέλικτη 
χρήση των μονάδων. Με σχετικά χαμηλό κόστος επένδυσης 
θα ωφεληθείτε από κάθε άποψη από τη μείωση του κινδύ-
νου επιμόλυνσης των προϊόντων σας. 

Μονάδες ES / EF για αεραγωγούς
■ Για αγωγούς αερισμού και κλιματισμού, 
 ψυκτικά στοιχεία και κλιματισμούς υγρασίας
■ Εύκολη και χωρίς προβλήματα 
 εγκατάσταση
■ Και για τοποθέτηση και μέσω φλαντζών

Μονάδες ανακυκλοφορίας οροφής UVR 
■ Για χώρους παραγωγής, συσκευασίας, 
 ωρίμανσης και για ψυκτικούς θαλάμους
■ Για την αντιμετώπιση πολύ ανθεκτικών 
 μικροοργανισμών
■ Πολύ υψηλή δόση ακτινοβολίας UVC 

Ανοικτές μονάδες οροφής D / DB
■ Για χώρους εργαστηρίων τη νύχτα και για 
 χώρους μικρής επισκεψιμότητας
■ Διατίθενται και με πρόσθετο εξάρτημα 
 αντανάκλασης και προστασίας (βλ. φωτο)
■ Απολύμανση αέρα και επιφανειών

Μονάδες απολύμανσης ψυκτικών στοιχείων
■ Για αεροψυκτήρες, υγραντήρες και 
 ψυκτικές μονάδες
■ Σημαντική μείωση της ανάγκης 
 συντήρησης των συστημάτων
■ Εύκολη τοποθέτηση

Απολύμανση επιφανειών
Η ακτινοβολία UVC  παρέχει ασφαλή και αξιόπιστη 
απολύμανση κατά την παραγωγή: χωρίς τη χρήση 
θερμότητας, ανεπιθύμητων πρόσθετων και χωρίς 
κατάλοιπα, μέσα σε ελάχιστο διάστημα. Ιμάντες, φιλμ και 
υλικά συσκευασίας παραμένουν ασφαλή από μικρόβια κατά 
τη διάρκεια της παραγωγής, ακόμα και κάτω από δύσκολες 
συνθήκες.

Μονάδες επιφανειών Τ2000
■ Για υλικά συσκευασίας που χρησι-
 μοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων
■ Εύκολη τοποθέτηση και σε προϋπάρχουσες
 εγκαταστάσεις
■ Πολύ υψηλή ικανότητα απολύμανσης

Μονάδες ιμάντων μεταφοράς Τ2002
■ Για ιμάντες μεταφοράς και για σημεία με 
 υψηλή υγρασία
■ Για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες 
 χρήσης (ΙΡ 65)
■ Για ευαίσθητες στη θερμοκρασία επιφάνειες

Πολλαπλές μονάδες Τ2004
■ Για ιμάντες μεταφοράς και υλικά 
 συσκευασίας
■ Για ευαίσθητες στη θερμοκρασία 
 επιφάνειες
■ Για περιορισμένους χώρους

Συστήματα υψηλής απόδοσης Τ2006
■ Κατάλληλα για απολύμανση υγρών 
 χαμηλής διαπερατότητας
■ Με ενσωματωμένο κύκλωμα αερισμού και 
 ψύξης
■ Πολύ υψηλή δόση ακτινοβολίας UVC

Απολύμανση νερού
Οι μικροοργανισμοί βρίσκουν κατάλληλο περιβάλλον για 
να πολλαπλασιαστούν και να διασπαρούν, ειδικά στο νερό 
που περιέχεται σε κυκλώματα κλιματισμού και ύγρανσης, 
πύργους ψύξης κ.ά. Η απολύμανση μέσω ακτινοβολίας 
UVC δεν μεταβάλλει καθόλου τη χημική σύσταση, την 
οσμή ή τη γεύση του νερού. Τα οφέλη από τη χρήση της 
συγκεκριμένης μεθόδου απολύμανσης είναι ασύγκριτα!

Μονάδες εμβάπτισης AQT
■ Για πύργους ψύξης, κλιματισμούς 
 υγρασίας και δεξαμενές νερού
■ Πολύ εύκολη τοποθέτηση και χαμηλό 
 κόστος λειτουργίας
■ Πολύ υψηλή ασφάλεια

Μονάδες ανάρτησης TGL
■ Για μεγάλες δεξαμενές νερού και 
 παγολεκάνες
■ Για την αντιμετώπιση πολύ ανθεκτικών 
 μικροοργανισμών
■ Με μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας

Συστήματα υψηλής απόδοσης FBR
■ Για νερό χρήσης και παραγωγής καθώς
 και για ψυκτικά και λιπαντικά υγρά
■ Για παροχές από 2.000 έως 3.000 
 λίτρα / ώρα
■ Με υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία

Μονάδες ροής AQD
■ Για νερό παραγωγής, λύματα ή νερό 
 βιομηχανικών χρήσεων
■ Δυνατότητα απολύμανσης από 800 
 έως 10.000 λίτρα/ώρα
■ Με έλεγχο λειτουργίας


