
Η λύση για καθαρό αέρα
στο εσωτερικό του θαλάμου, 
απαλλαγμένο
από βακτήρια και ιούς

ΚΑΙ ΤΩΡΑ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΕ!

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΑΕΡΑ

αποτελεσματικό 
στην εξάλειψη

των βακτηριδίων

αποτελεσματικό 
στην εξάλειψη

του ιού της γρίπης 

αποστείρωση
με UV

ακτινοβολία

99 99.76 UV



Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, 
η χρήση μέτρων αυστηρής υγιεινής 
για την προστασία της δημόσιας υγείας 
είναι Νº1 προτεραιότητα. Η KLEEMANN, 
με γνώμονα τη δημόσια ασφάλεια, 
παρουσιάζει μια καινοτόμο σειρά λύσεων 
για την συνεχή προστασία της υγείας 
των επιβατών του ανελκυστήρα.

Το Elevator Air Purifier είναι μία τεχνολογία 
η οποία λειτουργεί σε 2 φάσεις και 
χρησιμοποιεί «Mοριακά Yλικά» (Molecular 
Materials) και UV ακτινοβολία για την πλήρη 
αποστείρωση του αέρα που διοχετεύεται 
στο θάλαμο του ανελκυστήρα. Το Elevator 
Air Purifier αξιοποιεί την τεχνολογία 
σε συνδυασμό με το μηχανικό σχεδιασμό 
για να προσφέρει ένα ασφαλές και 
προστατευμένο περιβάλλον στο εσωτερικό 
του θαλάμου.

Αναπνεύστε 
με ασφάλεια

Έλεγχος του περιβάλλοντος 
χώρου του θαλάμου 
του ανελκυστήρα 
και προστασία της υγείας



Ο ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
Η τεχνολογία αναγνώρισης κίνησης 
ξεκινάει αυτόματα τη διαδικασία 
καθαρισμού μόλις εισέλθει ο επιβάτης 
στο θάλαμο.

Με την έξοδο του επιβάτη από το θάλαμο, 
η λειτουργία της συσκευής θα συνεχιστεί 
για κάποιο χρονικό διάστημα ώστε 
να απολυμάνει πλήρως το εσωτερικό 
του θαλάμου εξασφαλίζοντας την 
αποστείρωσή του μέχρι την είσοδο του 
επόμενου επιβάτη.

Απολαύστε 
καθαρό αέρα

Λειτουργία απολύμανσης 
και καθαρισμού δύο φάσεων 

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Φάση 1 Φάση 2

Η λειτουργία δύο φάσεων, με τη χρήση 
τεχνολογίας φίλτρων σε κλειστό 
κύκλωμα, εγγυάται μέγιστη απόδοση 
και προστασία.

Ο αέρας απολυμαίνεται μέσω 
του GERMAGICTM, ενός ισχυρού 
και αποτελεσματικού υλικού 
στην κατηγορία των «Μοριακών Υλικών» 
(Μolecular Μaterials), το οποίο 
έχει αποσπάσει χρυσό μετάλλιο 
στα βραβεία Inventions Geneva 2018.

Κατά τη δεύτερη φάση, ο αέρας κατευθύνεται 
σε μία συσκευή που χρησιμοποιεί UV ακτινοβολία 
για την εξάλειψη των βακτηριδίων, η οποία 
δεν επιτρέπει τη διαρροή ακτινοβολίας 
και το ποσοστό εξάλειψης βακτηριδίων και ιών 
ξεπερνά το 99%. Η σε βάθος απολύμανση 
μειώνει την μετάδοση σταγονιδίων χωρίς 
να προκαλεί παρενέργειες στον ανθρώπινο 
οργανισμό.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ 
ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Πλεονεκτήματα Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ιδανικό για

• Λειτουργία απολύμανσης 
 και καθαρισμού δύο φάσεων
• Ισχυρή αποστείρωση 
 & απολύμανση
• Χαμηλό επίπεδο θορύβου
• Εξαιρετικά λεπτός σχεδιασμός 
• Εύκολη εγκατάσταση 
 και συντήρηση
• Λειτουργία ενεργοποίησης 

αισθητήρα κίνησης
• Εξοικονόμηση ενέργειας 
 & υψηλή απόδοση
• Κατάλληλο για ήδη εγκατεστημένους 

ανελκυστήρες, για νέες εγκαταστάσεις 
 και για ανακαινίσεις ανελκυστήρων

• Κτίρια κατοικιών
• Εμπορικά & δημόσια κτίρια
• Εμπορικά κέντρα
• Ξενοδοχεία
• Νοσοκομεία

Όγκος κυκλοφορίας αέρα 60m3/h @0Pa

Τεχνολογία απολύμανσης 
από βακτήρια

Προϊόν GERMAGICTM 
με τεχνολογία βραδείας 
απελευθέρωσης μορίων + πλήρως 
ενσωματωμένος φωτοκαταλύτης 
UV ακτινοβολίας

Επίπεδο θορύβου 45dB (A) @1m

Ονομαστική τάση 
τροφοδοτικού

220V 50/60Hz

Μέγιστη τάση ρεύματος 1.2A (24V DC)

Τάση εξόδου τροφοδοτικού 24V DC

Ονομαστική ισχύς 15W

Κατανάλωση ισχύος σε 
αναμονή

3W

Απαίτηση συντήρησης Συντήρηση φίλτρων

Αντικατάσταση φίλτρου αργής 
απελευθέρωσης σωματιδίων 
GERMAGICTM

90 ημέρες

Αντικατάσταση 
φωτοκαταλύτη UV

360 ημέρες

Εξωτερικές διαστάσεις 
(πλάτος x ύψος x πάχος)

300*150*66mm

Καθαρό βάρος 1.5kg
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Νιώστε πλέον 
ασφαλείς

#StaySafe
Εμείς φροντίζουμε για εσάς
Η ασφάλεια αποτελεί πρώτη προτεραιότητα 
και θεμελιώδη αξία για την KLEEMANN, 
η οποία δραστηριοποιείται με ισχυρό το αίσθημα 
ευθύνης και φροντίδας των συνανθρώπων.

Δείτε τα μέτρα που έχουμε λάβει ως όμιλος 
για την προστασία και την ασφάλεια
Δείτε τις ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Δείτε το βίντεο #ProtectYourselfAndOthers

Κανένα στοιχείο στο παρόν έγγραφο δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως δήλωση ή εγγύηση, 
οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, εκ μέρους της KLEEMANN σχετικά με τη μείωση 
της βακτηριακής καταμέτρησης. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα 
νομοθεσία, η KLEEMANN αποποιείται κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή.


