ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
Καινοτόμες λύσεις για την απολύμανση μικρών
αντικειμένων, δωματίων και εξοπλισμού. Φιλικό
προς το περιβάλλον και ευεργετικό για την υγεία!

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ
ΛΥΣΕΙΣ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
Απολύμανση με ακτινοβολία UVC, όζον και «ομίχλη»
Προϊόντα και λύσεις για αποτελεσματική απολύμανση επιφανειών με χρήση
φυσικών και φιλικών προς τον άνθρωπο απολυμαντικών.
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Απολύμανση με φως UVC
Η χρήση του φωτός UVC είναι ήδη γνωστή στην
απολύμανση του πόσιμου νερού στην ιατρική και στις
βιομηχανίες τροφίμων και εκτυπώσεων.
Επηρεάζει αποτελεσματικά τους ζωντανούς
μικροοργανισμούς όπως ιούς, βακτήρια, σπόρια,
μύκητες και μούχλα, διαταράσσοντας τη δομή DNA ή
RNA και αποτρέποντας περαιτέρω ανάπτυξη.

Μαζί με το όζον, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό
οξειδωτικό, σχηματίζουν έναν ισχυρό συνδυασμό,
καθώς καταστρέφουν ή "μειώνουν" τον αριθμό των
ζωντανών μικροοργανισμών κατά 99,99% ή ακόμα
περισσότερο σε μια μικρή χρονική περίοδο.

UVCube

(WxHxD)
45cm x 45 cm x 47 cm

σε μορφή επίπλου

Τυπικές διαστάσεις:
(45 x 45 x 47 cm)
Χρησιμοποιούμενη τεχνολογία:
Απολύμανση UVC και όζοντος
Προγράμματα απολύμανσης:
1, 10, 30 λεπτά
Διάρκεια ζωής λαμπτήρων:
8000 ώρες (ελεγχόμενη συσκευή)

προσαρμογή μεγεθών κατά παραγγελία

απολύμανση μικρών αντικειμένων

Η συσκευή UVCube είναι κατάλληλη για την απολύμανση κλειδιών, κινητών
τηλεφώνων, tablet, φορητών υπολογιστών, τσαντών, πορτοφολιών, τσαντών
αγορών, κράνους, γαντιών, παπουτσιών, παιχνιδιών ... εν συντομία, όλων των ειδών
που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Οι βασικές διαστάσεις είναι 45 x 45 x 47 cm και
μπορούν να κατασκευαστούν σύμφωνα με τις επιθυμίες του πελάτη (διαφορετικές
διαστάσεις, χρώματα και δομές).
Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά μεγέθη, κατασκευές και υλικά.
Δυνατότητα επωνυμίας.
Πολύ χρήσιμο για καταστήματα υποδημάτων και αξεσουάρ, υπηρεσίες κινητών
τηλεφώνων, σχολεία, βιβλιοθήκες κ.λπ.
n Δυνατότητα παραγωγής: 50 τεμάχια την εβδομάδα (πάνω από 100 τεμάχια /
εβδομάδα κατόπιν ειδικής συμφωνίας.)
n
n
n

UVCabinet

(WxHxD)
170 x 80 x 65 cm

σε μορφή επίπλου

Τυπικές διαστάσεις:
(170 x 80 x 65 cm)
Χρησιμοποιούμενη τεχνολογία:
Απολύμανση UVC και όζοντος
Προγράμματα απολύμανσης:
5, 10 λεπτά
Διάρκεια ζωής λαμπτήρων:
8000 ώρες (ελεγχόμενη συσκευή)

προϊόντα έτοιμα προς πώληση

προσαρμογή μεγεθών κατά παραγγελία

Το ντουλάπι απολύμανσης UVCabinet προορίζεται για καταστήματα, βιβλιοθήκες,
εταιρείες που χρειάζονται γρήγορη απολύμανση ρούχων, εξοπλισμού, μικρών
αντικειμένων και άλλων προϊόντων.
Το μέγεθος ή η δομή των υλικών μπορεί να γίνει κατά παραγγελία.
Η εσωτερική διάταξη μπορεί να γίνει κατά παραγγελία. (διάταξη ραφιών).
Το όζον μπορεί να μεταφερθεί στον αέρα ή να αποσυντεθεί στο ντουλάπι με
καταλυτικό, με αποτέλεσμα να μη υπάρχει κανένας κίνδυνος για την υγεία.
n Δυνατότητα παραγωγής: 40 τεμάχια / εβδομάδα, (80 τεμάχια / εβδομάδα κατόπιν
ειδικής συμφωνίας.)
n
n
n

Απολύμανση ξηρής & υγρής ομίχλης
Η ξηρή ή υγρή ομίχλη, που παράγεται από
διαφορετικές συσκευές ομίχλης, χρησιμοποιείται για
την απολύμανση των δωματίων, οχημάτων ή
μεγαλύτερων επιφανειών.
Χρησιμοποιώντας ομίχλη σε συνδυασμό με το φως
UVC, το αποτέλεσμα απολύμανσης είναι ακόμη
καλύτερο.

Το απολυμαντικό με τη μορφή ξηρής ομίχλης γεμίζει το
χώρο και καλύπτει τις επιφάνειες όπου δρα
μικροβιοκτόνα με ένα λεπτό στρώμα απολυμαντικού.
Συνιστούμε τη χρήση του Peroxidan, απολυμαντικού
με βάση το υπεροξείδιο του υδρογόνου, το οποίο
αποσυντίθεται σε νερό και οξυγόνο και δεν είναι
επικίνδυνο για τον άνθρωπο και τη φύση.

Προσωπική συσκευή ομίχλης

Used technology:
ξηρή ομίχλη
Μέγιστη περιοχή απολύμανσης:
έως 50m

Η προσωπική συσκευή ομίχλης προορίζεται για χρήση στο γραφείο, καθώς η
πλήρωσή του επαρκεί για καθημερινή τακτική χρήση, για παράδειγμα σε
ασθενοφόρα, σαλόνια ομορφιάς & κομμωτηρίου και γραφεία, όπου ο χώρος μπορεί
να απολυμαίνεται μετά από κάθε συνεδρίαση ή ραντεβού, με αποτέλεσμα την
απολύμανση των αντικειμένων.
n
n

Κατάλληλο για απολύμανση: γραφεία, δωμάτια, οχήματα, RV κ.λπ.
Διαθεσιμότητα: 100 τεμάχια την εβδομάδα

Επαγγελματική συσκευή ομίχλης

(WxHxD)
170 x 80 x 65 cm

Used technology:
υγρή ομίχλη
Μέγιστη περιοχή απολύμανσης:
έως 200m

Η επαγγελματική συσκευή ομίχλης προορίζεται για μεγαλύτερη τακτική χρήση, για
παράδειγμα για την απολύμανση καροτσιών & καταστημάτων, λόμπι, τουαλετών &
μπάνιων, αιθουσών αναμονής, με την απελευθέρωση υγρής ομίχλης. Καθώς αυτό μπορεί
να δημιουργήσει ελαφρά υγρασία, συμβουλευτείτε μας για περισσότερες πληροφορίες.
n

Κατάλληλο για απολύμανση: τρόλεϊ αγορών, καροτσάκια και άλλος εξοπλισμός,
μεγάλες αίθουσες αναμονής, λόμπι και είσοδοι, κ.λπ.

Απολυμαντικό υπεροξειδάνης
Επαγγελματικό απολυμαντικό με βάση το υπεροξείδιο του υδρογόνου με επιπλέον ιόντα
για καλύτερα αποτελέσματα απολύμανσης. Χρήση σε συσκευές ομίχλης για παραγωγή
ξηρής και υγρής ομίχλης. Φιλικό προς τη φύση και τον άνθρωπο.
n
n
n

Χωρίς λεκέδες ή υπολείμματα.
Μετά την απολύμανση, διασπάται σε νερό και οξυγόνο.
Η ενεργοποίηση με όζον παράγει ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα απολύμανσης.

Λόγω της συνεχούς ανάπτυξης, ενδέχεται να διατίθενται και άλλες μορφές συσκευών. Ρωτήστε μας.

100%
ΕΓΓΥΗΣΗ

n
n
n

η περίοδος εγγύησης των συσκευών είναι ένα
έτος
όλες οι συσκευές είναι πιστοποιημένες με CE
service παρέχεται από την εταιρεία μας

ΕΝΑΡΞΗ

Προσαρμοσμένη λύση απολύμανσης

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 15 ΔΕΥΤ.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 30 ΔΕΥΤ.

Κάθε συσκευή ελέγχεται μικροβιολογικά και
ρυθμίζεται ανάλογα ώστε να καταστρέφει το 99,99%
όλων των μικροοργανισμών.

Στόχος μας να λύνουμε ειδικά προβλήματα
απολύμανσης: αποσκευές, κράνη, μπάλες μπόουλινγκ,
παπούτσια, δημόσιες συγκοινωνίες, αυτοκίνητα,
κλιματισμός και άλλα.

Όταν χρησιμοποιείτε το φως UVC, πρέπει να είστε
προσεκτικοί και να ακολουθείτε αυστηρά τις οδηγίες
χρήσης!

Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες ή ειδικές
ανάγκες.

Η υπερβολική έκθεση σε ακτινοβολία UVC προκαλεί
καρκίνο του δέρματος και βλάβη στον κερατοειδή.
Χρησιμοποιήστε απολυμαντικό με βάση το
υπεροξείδιο του υδρογόνου!

απολύμανση καροτσιών αγορών

UVColumn pro light

απολύμανση κράνους

απολύμανση διερχομένων

CERTIFIED QMS ISO 9001
QMSCERT
Cert. No. 050419-4

Integrated Retail Solutions

CERTIFIED OHSMS OHSAS 18001
QMSCERT
Cert. No. 020819-1

Ανθ.Σταμ.Ρεγκούκου 17 - Τρεις γέφυρες
111 45 Αθήνα
τηλ. 210.32.27.140, φαξ. 210.32.26.808

Μυκόνου 7 & Υδρας 41
546 38 Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310.943.400, φαξ. 2310.943.960

www.odesus.gr
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