
Bakteri ve viruslerden 
arındırılmış Kabin 
içersinde saf ve temiz  
hava çözümü

ŞİMDİ NEFES 
ALMA ZAMANI!

COVID-19’A 
KARŞI

TEMİZ HAVA İLE KORUNMA

Bakteriyi ortadan 
kaldırır

Bakteri ve virüsten 
temizlenme oranı

hızlandırıcı 
sterilizasyonu

99 99.76 UV



Kabin ortamını kontrol 
altında tutup, insan 
sağlığının koruyoruz
Bu günlerde insan sağlığını korumak 
ve belirlenmiş hijyen kurallarına uymak 
çok daha önemlidir. Güvenlik KLEEMANN 
ın ilk önceliğidir bu sebeple Kabin 
içerisindeki hijyeni ve yolcuyu korumak 
için her zaman yenilikçi çözüm önerileri 
sunar.

Asansör Hava Temizleyici, temiz, 
kirlenmemiş hava için kabini tamamen 
dezenfekte etmek adına moleküler 
malzemeler ve UV ışığı kullanan iki 
fazlı bir teknolojidir. Hava Temizleyici, 
kabin içinde güvenli ve koruyucu 
bir ortam sunmak için teknoloji 
ve mühendisliği kullanır.

Her nefeste
daha güvenilir
hissedin



SENSÖR
Hareket tanıma teknolojisi, yolcu 
kabine girince otomatik olarak
 temizleme sürecine başlar.

Yolcu kabinden çıktıktan sonra, 
temizleme süreci bir süre daha 
devam ederek asansörün tekrar 
kullanımından önce tamamen 
dezenfekte edilmesini sağlar.

İki aşamalı dezenfekte 
ve temizleme işlemi

ÇALIŞMA ŞEKLİ

Aşama 1 Aşama 2

İki aşamalı koruma sistemi olan, 
UV ışık teknolojisi ve Yavaş salınımlı 
filtreler en iyi performansı 
ve korumayı garanti eder.

Hava temizliği, Inventions Geneva 
2018’de altın madalya kazanmış, 
kuvvetli bir moleküler madde olan 
GERMAGICTM  ile yapılır.

İkinci aşamada hava, UV sızıntısına izin vermeyen, 
bakteri öldürme teknolojisi olan bir cihaza girer 
ve bu cihaz sayesinde bakteriler %99’dan daha fazla 
oranda ortadan kaldırılır. Derin dezenfeksiyon, insan 
vücudu üzerinde herhangi bir yan etkisi olmadan 
damlacıkların iletimini azaltabilir.

Temiz ve 
kirlenmemiş havanın 
tadını çıkarın



Avantajları Teknik Özellikleri

İdeal Kullanım Alanları

• İki aşamalı temizleme sistemi
• Kuvvetli dezenfekte 
 ve temizleme
• Düşük ses seviyesi
• İnce tasarım 
• Kolay montaj ve bakım
• Hareket sensörü
• Enerji tasarrufu 
 & yüksek verimlilik
• Hem mevcut olan, hem de yeni 

montaj yapılacak asansörler 
 için uygundur

• Konutlar
• Ticari & kamu binalar
• Alışveriş merkezleri
• Oteller
• Hastaneler

Çevrimi yapılan 
hava kapasite 60m3/h @0Pa

Bakterilerden arındırma 
teknolojisi

GERMAGICTM Yavaş salınımlı 
moleküller  + tamamen dış 
ortamdan arındırılmış UV ışık 
teknolojisi

Ses Seviyesi 45dB (A) @1m

Adaptörün anma voltajı 220V 50/60Hz

En yüksek elektrik  akımı 1.2A (24V DC)

Adaptör çıkış voltajı 24V DC

Anma Gücü 15W

Bekleme Gücü 3W

Bakım gereksinimi Filtre bakımı

GERMAGICTM filtre 
değiştirme süresi 90 gün

UV ışık hızlandırıcısı 
değiştirme süresi 360 gün

Dış Ölçüler (uzunluğu x 
yükseklik x kalınlık) 300*150*66mm

Net Ağırlık 1.5kg

ASANSÖR HAVA 
TEMİZLEME SİSTEMİ



Bu belgedeki hiçbir ifade, KLEEMANN tarafından verilen kesin ve ima 
edilen bakterilerin azaltılması ile ilgili olarak, herhangi bir tür beyan veya 
garanti olarak yorumlanamaz.
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Artık kendinizi 
güvende 
hissedebilirsiniz

#StaySafe
Biz sizi düşünüyoruz
Güvenlik KLEEMANN ın ilk önceliğidir, 
sorumlu ve güvenilir bir şekilde insan 
sağlığına önem verir.

Şirketimizi almış olduğu önlemlere bakın
Şirketimizin Sosyal Sorumluluk projelerine bakın
Videolarımızı izleyin #ProtectYourselfAndOthers

kleemannlifts.com

https://mcusercontent.com/90930f7ebaba49e75e153dc6c/files/b59508b6-7230-405a-9d18-bbb46779d063/KLEEMANN_Proactive_Measures.01.pdf
https://kleemannlifts.com/newsletter/kleemann-donation-21-latest-technology-icu-beds
https://www.facebook.com/118434011529342/videos/2906668959427294/



