


Οι καθαριστές απολυμαντές αέρα AERTE βελτιώνουν 
διαρκώς την ποιότητα του αέρα και 

σας προστατεύουν όλο το 24ωρο από: 

ιούς
μικρόβια 
βακτήρια
μύκητες  

γύρη
σκόνη 
μούχλα 
ακάρεα 

καπνό  
νέφος
οσμές

ρύπανση 



Aerte KLEAN

 Για το σπίτι
 Για το γραφείο
 Για το ιατρείο
 Για χώρο καπνιζόντων
 Για κάθε εσωτερικό χώρο

 Συστήνεται ιδιαίτερα εάν στο χώρο 
υπάρχουν: 
• παιδιά
• κατοικίδια
• ασθενείς με ΧΑΠ ή άσθμα 

έως 100m³



ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Aerte AD 2.0

 Για νοσοκομεία & μονάδες υγείας 
 Για σχολεία, νηπιαγωγεία, 

παιδικούς σταθμούς  
 Για χώρους άθλησης, φαρμακεία, 

κέντρα αισθητικής, καταστήματα
 Για ξενοδοχεία, εστιατόρια, 

καταστήματα τροφίμων και χώρους 
υγειονομικού ενδιαφέροντος 

έως 300m³/ μηχ.



Ο μηχανισμός των συσκευών Aerte, ενσωματώνει μία γεννήτρια που 
απελευθερώνει στον αέρα ελεύθερες ρίζες υδροξυλίου, οι οποίες 
στοχεύουν και εξουδετερώνουν τους παθογόνους μικροοργανισμούς 
στον αέρα και τις επιφάνειες, ακόμα και αυτούς με μέγεθος έως και 0,1μm.  

Ο μηχανισμός αυτός είναι πιο αποτελεσματικός από έναν ιονιστή, καθώς 
απολυμαίνει τόσο τον αέρα όσο και τις επιφάνειες του χώρου από:  

Παθογόνους μικροοργανισμούς που προκαλούν άσθμα, κρύωμα, 
αλλεργίες και συχνά άλλες σοβαρές λοιμώξεις, όπως γρίπη (Η1Ν1), 
MRSA, Norovirus, C. difficile κ.ά.

Αερομεταφερόμενους παθογόνους και μολυσματικούς οργανισμούς, 
όπως TB, Aspergillus, ιοί γρίπης κ.λπ. 

Αλλεργιογόνα όπως γύρη, σκόνη, μούχλα, ακάρεα, οργανισμούς 
που μεταφέρονται από τα κατοικίδια. 

Σωματίδια και οσμές όπως καπνός τσιγάρου, τζακιού, ρύπανση, νέφος, 
οσμές κουζίνας ή κλεισούρας. 



Σύμφωνα με μετρήσεις αέρα που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με αερόβια και 
παθογόνα βακτήρια, μύκητες και μικροοργανισμούς (Norovirus, Staphylococcus
aureus, Clostridium difficile, Escherichia coli, Aspergillus, κ.λπ.) σε διαφορετικές 
χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Τουρκία) και τμήματα νοσοκομείων 
(χειρουργεία, εξωτερικά ιατρεία, κλινικές), σημειώθηκε σημαντική μείωση του 
αριθμού όλων των αερόβιων βακτηρίων, ο οποίος έτεινε να προσεγγίζει το 
μηδέν μετά από μερικές εβδομάδες. 

Δοκιμές αποτελεσματι-
κότητας με Aerte AD 2.0 και 
Klean κατά βακτηρίων 
(Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli, Klebsiella
pneumoniae κλπ) 
παρουσιάζουν μείωση του 
σχετικού αριθμού βιώσιμων 
μικροβίων στον αέρα μέχρι 
99,9%.



Χαρακτηριστικά συσκευών Aerte:
 Δεν ανακυκλώνουν τον αέρα
 24ωρη αθόρυβη λειτουργία
 Χωρίς φίλτρα – λειτουργούν με αναλώσιμες κασέτες
 Εύκολη τοποθέτηση και άμεση δράση 
 Ελαφριές και μεταφερόμενες
 Δεν χρειάζονται συντήρηση
 Με εγγύηση 2 ετών από την εταιρεία ιατρικών εφαρμογών Santair ΑΕ. 

Αποτελεσματικότητα και Ποιότητα

Η τεχνολογία Aerte έχει αποδειχτεί αποτελεσματική έναντι πολλών 
μικροοργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των αερομεταφερόμενων αλλά 
και αυτών πάνω σε επιφάνειες, τόσο σε ανεξάρτητα Εργαστήρια όσο και 
στις εγκαταστάσεις της Aerte. Η ασφάλεια της συσκευής είναι εγγυημένη 
μέσω της αυστηρής τήρησης διεθνών κανόνων. Οι συσκευές φέρουν 
σήμανση CE.



Εγκατάσταση

Αν και η εγκατάσταση των συσκευών Aerte είναι εξαιρετικά απλή, όταν πρόκειται 
για λύσεις που αφορούν στην εφαρμογή των συσκευών σε ένα ξενοδοχειακό 
χώρο (πχ εστιατόριο, κουζίνα, αίθουσες δεξιώσεων ή συνεδρίων κα), η εταιρεία 
Santair ΑΕ, αναλαμβάνει να μελετήσει το χώρο σας και να σας προτείνει τη 
βέλτιστη εφαρμογή για τις ανάγκες σας. 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε 
με τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας:

T: 210.971.4444
email: aerte@santair.gr
www.airpurifier.santair.gr
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