
Keeping It Green While Keeping It Clean

“Green Decontamination”

Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών
Επαγγελματικής Απορρύπανσης και Εξυγίανσης.

















Ο Καθοριστικός 10 Λόγος για την επιλογή ενός Συστήµατος
Καθαρισµού Χαλιων-Μοκετων, Σαλονιών, Στρωµάτων

1) Σύστηµα από Χυτοπρεσαριστό Ντουραλουµίνιο, µε βοηθητικό τροφοδοτικό
πολλαπλών ταχυτήτων, τελευταίας τεχνολογίας TechDrive®, ώστε να
χρειάζεται µόνον ένα ελαφρύ άγγιγµα για να σπρώξετε το σύστηµα.

2) Με Σύστηµα ελέγχου (Toe Touch Control) όπου
µε το άγγιγµα των δακτύλων σας παρέχει το σωστό
ύψος καθαρισµού κάθε φορά χωρίς να σκύβετε.

3) Ένα απόλυτα Επαγγελµατικό Σύστηµα Βio-καθαρισµού,                                                
Πολλαπλών Εφαρµογών µε δόνηση και αναρρόφηση
στροβιλισµού, ώστε να αφαιρεί, αλλεργιογόνα

περιττώµατα ακάρεων της εσωτερικής σκόνης (Dust mites),
αλλά και ρυπογόνα µικροβιακά φορτία, χωρίς να τα ξανά
ανακυκλώνει στον χώρο, δηµιουργώντας επιµόλυνση.

4) Αφαιρεί εύκολα τις τρίχες των κατοικίδιων και τη
βρωµιά από την ταπετσαρία των επίπλων, αλλά και τα
πλαϊνά του στρώµατος η από το κεφαλάρι. 

5) Πανίσχυρη ροή αέρα σε συνδυασµό µε το σύστηµα φίλτρων HEPA 11 σηµαίνει
ότι να µπορεί να συγκράτηση 99,97% των εν λόγω ρυπογόνων σωµατιδίων
βρωµιάς που απορροφά.

6) Εύχρηστο και Οικονοµικώς Αποδεκτό Σύστηµα ‘‘Προηγµένης Τεχνολογικά
Ενεργειακής Απόδοσης’’ για Μειωµένη Κατανάλωση Ενέργειας, (675 watt).

7) Αρκετά αυστηρή απαίτηση οικολογικού σχεδιασµού µε Έγκριση ‘‘ Green 
Label’’ του CRI για Αφαίρεση Ρύπων και ∆ιατήρηση Εµφάνισης ( ∆εν
καταστρέφει το επεξεργάσιµο αντικείµενο)

8) Ενεργό ακροφύσιο 40cm υψηλής τεχνολογίας για επιδόσεις σε Maximum
απόδοση µε λιγότερες ώρες εργασίας.

9) Εργονοµικά εύχρηστο για εγγυηµένα ξεκούραστη εργασία επί 24ώρου.

10) Αναπτύχθηκε µε την βοήθεια της NASA, έχει Εγγύηση καλής λειτουργίας
αλλά και ‘‘Εγγύηση εφόρου Ζωής’’ για ανταλλακτικά του Μηχανήµατος. 



Φίλτρα και χρόνος αλλαγής:
Φίλτρο EMF – αλλαγή κάθε 12 

έως 16 μήνες

Φίλτρο άνθρακα/ζεόλιθου –
αλλαγή κάθε 12 μήνες

Μέγιστη περιοχή κάλυψης
70 τετραγωνικά μέτρα στη θέση

High 
(βασισμένο σε ύψος οροφής 2,5 

μέτρα)

Απόδοση συστήματος για
σωματίδια

99,99% για σωματίδια διαμέτρου
0,3 μικρών

Ροή αέρα σε κυβικά μέτρα
ανά λεπτό

Στη θέση High – 5,66
Στη θέση Medium –3,68
Στη θέση Low – 1,98

Ιατρική Συσκευή Τάξης ΙΙ στον κατάλογο
του οργανισµού FDA των ΗΠΑ

Σύστηµα Καθαρισµού και Εξυγίανσης
του αέρα HealthWay EMF 20600-03

Στάθµη θορύβου σε ντεσιµπέλ
Στη θέση High – 58
Στη θέση Medium –51
Στη θέση Low – 45

Κατανάλωση ρεύµατος σε βατ
Στη θέση High – 125
Στη θέση Medium –75
Στη θέση Low – 65

Τάση λειτουργίας
220 Volt – 50 Hz

Για πληροφορίες και ενηµέρωση µπορείτε να καλέσετε
στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887
Πηγή: http://cleaningnews.gr/?p=4605

http://cleaningnews.gr/wp-
content/uploads/2011/09/Σ
υσκευή-Εξυγίανσηςτου-
αέρα-HealthWay.pdf

http://cleaningnews.gr/?p=4605
http://cleaningnews.gr/wp-content/uploads/2011/09/�������-�������������-����-HealthWay.pdf
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http://cleaningnews.gr/wp-content/uploads/2011/09/�������-�������������-����-HealthWay.pdf
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Καθαρός, υγιής αέρας για όλους τους εσωτερικούς χώρους

….το άλλο πρόσωπο της υγιεινής !!

Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου

Ένδειξη κυρίως φίλτρου – σας
ενηµερώνει πότε είναι απαραίτητη

η αλλαγή του.
Ένδειξη Bio-Monitor – σας

ενηµερώνει ότι η περιοχή EMF 
λειτουργεί µε µέγιστη απόδοση.

Ένδειξη ON/Speed–Τρεις
ταχύτητες για πλήρη έλεγχο, 

επιλέξτε LO για πρακτικά αθόρυβη
λειτουργία.

Φίλτρο EMF – απορρόφηση
µικροσωµατιδίων διαµέτρου
0,1 µικρών, µεγαλύτερη από

99,97%.

Τετραπλάσια µείωση
αιωρούµενων σωµατιδίων από
αντιστοίχου µεγέθους φίλτρου

HEPA. 
Παγιδεύει και Εξουδετερώνει

µικροοργανισµούς.

Επαναστατική ζώνη
εξουδετέρωσης

µικροοργανισµών µε
χαρακτηρισµό Ιατρικής

Συσκευής Τάξης ΙΙ από τον
οργανισµό FDAτων
ΗΠΑ,εξουδετερώνει:

98-100% ιούς
98-100% βακτηρίδια

94-100% µύκητες

100% ερµητικό φίλτρο
– ολόκληρη η ποσότητα του

εισερχόµενου αέρα διέρχεται από το
ειδικά σχεδιασµένο φίλτρο.

∆ιπλός ανεµιστήρας – ολόκληρη η
ποσότητα του εισερχόµενου αέρα
διέρχεται από το ειδικά σχεδιασµένο

φίλτρο.
Φίλτρο τεσσάρων στρωµάτων

Πολλαπλός καθαρισµός από αέρια
και πτητικά χηµικά

∆ιπλά φίλτρα που πλένονται για
µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα

Φίλτρο µε άνθρακα και ζεόλιθο για την
αποµάκρυνση οσµών και πτητικών

χηµικών
Εισαγωγή αέρα 360ο

Επιτρέπει την τοποθέτηση της
συσκευής σε οποιοδήποτε σηµείο του

δωµατίου
Φίλτρο τεσσάρων στρωµάτων

Φίλτρο µε πόρους διαµέτρου 10 µικρών
Ζεόλιθος

Ενεργός άνθρακας

Αξιολόγηση αποτελεσµατικότητας HW_16_9_08_EM.pdf

http://cleaningnews.gr/wp-
content/uploads/2011/09/HW_16_9_08_EOF.pdf

http://cleaningnews.gr/wp-content/uploads/2011/09/HW_16_9_08_EOF.pdf
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