Healthy HIVUS, Pobočka, Západoslovenský kraj
AQUAKOMFORT, s.r.o. , Vajnorská 140, 832 98 Bratislava III

23 rokov výroby profesionálnych ionizátorov s dezinfekciou prostredia a odstraňovania zápachov

Zdravotníctvo, potravinárstvo, sociálna a pracovná sféra,
klientske centrá, školstvo, šport, wellness, domy, byty.
Profesionálna ionizácia a dezinfekcia (Ozónom O3) a eliminácia prenosu vírusov, baktérií, plesní vo verejných a súkromných budovách
Profesionálna ionizácia a likvidácia (Ozónom O3) zápachov alebo zápachov po zadymení, zatopení vo verejných a súkromných budovách

ZARIADENIA - MODEL PT
Závesné ionizačné dezinfekčné prístroje
Modelov PT využívajú nový progresívny princíp dezinfekcie vzduchu a interiérových vybavení na základe korónových výbojov Ozónom O3 a jeho deaktiváciou mikroorganizmov pomocou oxidácie atomárnym kyslíkom. Zabraňujú šíreniu a rastu baktérií, plesní,
húb, kvasiniek a vírusov. Prístroje výrazne redukujú množstvo patogénov v ovzduší a vznik
infekcií, ktoré spôsobujú baktérie.
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Model

Ďalšie aplikácie:
Prevencia prenosu viróz v nemocniciach, hospicoch, zdravotníckych oddeleniach, v čakárňach, v školách a materských školách, vo výrobných potravinárskych a skladovacích
priestoroch, hotelových a reštauračných zariadeniach, klientskych a kancelárskych centrách, v sociálnych službách a domovoch dôchodcov, štátnych a verejných správach, v
bytoch, domoch, v športových strediskách, v šatniach, v centrálnych klimatizačných zariadeniach ako aj pre jednotky vytvárania komfortnej klímy a jej jednoduchú dezinfekciu a
dezodoráciu zápachov
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PT Model - Priemyselný prístroj na ionizačnú Dezinfekciu a dekontamináciu a Deodorizácia prostredia Ozónom O3
Dezinfekčné prístroje DEZOSTER využívajú nový progresívny princíp dezinfekcie vzduchu
a deaktiváciu mikroorganizmov pomocou oxidácie atomárnym kyslíkom O3.
Zabraňujú šíreniu a rastu baktérií, plesní, húb, kvasiniek a vírusov. Prístroje ničia a výrazne redukujú množstvo patogénov v ovzduší a vzniku infekcií, ktoré spôsobujú vírusy a baktérie. Aplikujú sa v oblastiach dezinfekcie a dekontaminácie v zdravotníctve , výrobných a
skladovacích priestorov v potravinárstve, v sušiarňach mäsových výrobkov, syrárňach, v
sociálnej sfére, klientských centrách, športových zariadeniach, vnútroštátnych a medzinárodných dopravách a všade, kde treba Dezinfikovať a Deodorizovať prostredie.
Prístroje typu PT sa vyrábajú z ušľachtilej potravinárskej antikoróznej ocele a montujú sa
priamo na stenu alebo strop. Aplikačne sú určené všade pre priemyselné odvetvia. Najčastejšie sa nasadzujú do zdravotníckych a sociálnych zariadení, priamo do výrobných
prevádzok mliekarní a mäso závodov, do skladov mäsa, rýb, syra, vajec, ovocia a zeleniny,
do baliarenských prevádzok. Aplikujú sa aj na prevádzky hotelov, reštaurácii, klientskych
centier, administratívnych budov, v domovoch dôchodcov, pre MHD dopravcov v kafilériách, pitevniach, a všade pre dezinfikovanie a deodorizáciu prostredia.
Prístroje je možno použiť aj vo vlhkom prostredí v potravinárstve v pivovarských závodoch, tvarohární, syrárni, soľovní, osvedčili sa aj pri dezinfekcii násadových a konzumných
vajec. Používajú sa všade aj na Deodorizáciu vo WC, šatniach, sušiarňach pracovnej obuvi, wellness a fitcentier a podobných zariadeniach.
Modely s ventilátorom (Fan) zvyšujú výkon základného modelu s premiešavaním vzduchu zlepšujú účinok Dezinfekcie a Deodorizácie. Všetky PT jednotky sa môžu použiť samostatne. V praxi sa častejšie spája viacero jednotiek do systémov, ktoré sú ovládané samostatnými riadiacimi jednotkami.

NAJČASTEJŠIE OBLASTI POUŽITIA
ZDRAVOTNÍCKE AMBULANTNÉ ZARIADENIA :
 Dezinfekcia a odstraňovanie vírusov, baktérii, mikroorganizmov, prevencia kontaminácie, neutralizácie
pachov a nežiadúcich vôní, dezinfekcia všetkých
priestorov, kde treba ambulantne zabezpečovať Dezinfikované a Deodorizované prostredie.
 Dezinfekcia a Deodorizácia ambulantných zdravotníckych zariadení, ošetrovní, lekární, toaliet, šatní,
prezliekarní, sušiarní pracovnej obuvi alebo odevov.
 Dezinfekcia a Deodorizácia v sociálnych, dentálnych, transfúznych a ostatných geriatrických zariadeniach alebo v domovoch dôchodcov.
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NEMOCNIČNÉ A ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA :
 Dezinfekcia (Ozónom O3) a odstraňovanie vírusov,
baktérii, mikroorganizmov, prevencia kontaminácie,
neutralizácie pachov a nežiadúcich vôní, dezinfekcia všetkých priestorov, kde treba v nemocniciach
a zdravotníctve zabezpečovať Dezinfikované a Deodorizované prostredie.
 Dezinfekcia a Deodorizácia nemocničných a zdravotníckych zariadení, ošetrovní, lekární, ambulantných a sesterských miestností, toaliet, šatní, prezliekarní, sušiarní pracovnej obuvi alebo odevov.
 Dezinfekcia, Deodorizácia miestností v zdravotníckych sociálnych a geriatrických zariadeniach.

DOMOVY DÔCHODCOV A SLUŽBY PRE VEREJNOSŤ :
 Dezinfekcia a Dekontaminácia vírusov a baktérii sociálnych zariadení, domovov dôchodcov, detských
zariadení, kaderníctiev, masážnych salónov, kozmetických salónov, rehabilitačných a ambulantných
centier a taktiež veterinárstiev a psích salónov, šatní,
skladovacích miestností , wc zariadení.
 Deodorizácia a Neutralizácia zápachu priestorov,
sociálnych zariadení, domovov dôchodcov, detských zariadení, kaderníctiev, masážnych salónov,
kozmetických salónov, rehabilitačných a ambulantných centier a taktiež veterinárstiev a psích salónov.

KLIENTSKÉ CENTRÁ, OBCHODNÉ PRIESTORY :
 Dezinfekcia klientských centier, obchodných priestorov a všade kde je potrebný výskyt a pohyb ľudí.
 Dezinfekcia Showroom priestorov, kancelárskych
priestorov, zasadacích a školiacich stredísk.
 Deodorizácia a Neutralizácia zápachov v klientských
centrách, Showroom priestorov, obchodných priestorov a prevádzkového dopadu pre styk ľudí.
 Deodorizácia klientskych, hromadných obchodných
a kancelárskych centier, Showroom priestorov, toaliet, šatní, kuchyniek, detských priestorov.

© 2020 HIVUS s.r.o. | www.aquakomfort.sk | Email: info@aquakomfort.sk | Tel: +421 948 776 121, +421 948 473 666

Healthy HIVUS, Pobočka, Západoslovenský kraj
AQUAKOMFORT, s.r.o. , Vajnorská 140, 832 98 Bratislava III

23 rokov výroby profesionálnych ionizátorov s dezinfekciou prostredia a odstraňovania zápachov

POTRAVINÁRSKÝ PRIEMYSEL :
 Dezinfekcia (Ozónom O3) a odstraňovanie, baktérii,
vírusov a mikroorganizmov, prevencia kontaminácie,
neutralizácie pachov a nežiadúcich vôní, dezinfekcia všetkých priestorov, kde treba v potravinárstve
zabezpečovať dezinfikované prostredie.
 Výrobné prevádzky spracovania mäsa, linky na plnenie mlieka, jogurtov a spracovania potravín alebo
uskladnenia potravín. Výrobné a baliace linky pre
mäso, ryby, hydinu, ovocie, syrárne.
 Chladiarenské a skladovacie priestory pre mäso, ryby, syry, vajcia, zeleninu a ovocie, komory na dozrievanie a sušenie údenín, výroba tvarohu.

HOTELY, REŠTAURÁCIE, VÝVAROVNE :
 Dezinfekcia hotelových a závodných kuchýň, reštauračné vývarovne, bufety, občerstvenia.
 Dezinfekcia chladiarenských priestorov pre mäso,
mliečne výrobky, polotovary a hotové jedlá, šaláty.
 Deodorizácia a neutralizácia zápachov v hoteloch,
reštauráciách, vývarovniach, bufetov a priestorov
ich vybavení a skládok prevádzkového odpadu.
 Deodorizácia priestorov, vybavení, záclon, čalúnených materiálov, interiérových zariadení, sedacích
súprav, ubytovacích vybavení, matracov, šatní a sociálnych WC zariadení.

DOPRAVA A DOPRAVNÝ PRIEMYSEL :
 Dezinfekcia a Deodorizácia (Ozónom O3) mestských
a hromadných prostriedkov, MHD trolejbusov, električiek, autobusov, vlakov, lodí, nákladnej kamiónovej a medzinárodnej dopravy a osobnej taxi prepravy ľudí.
 Deodorizácia a neutralizácia zápachov v hromadných mestských a medzinárodných dopravných prostriedkoch, ich vybavení, sedačiek, madiel a celého
interiérového priestoru.
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