AIRO2 - AIR SANITIZER


מוצר מבית  ,CLO2TECH LTDחברה המתמחה במציאת פתרונות


ליצירת אוויר נקי ובריא יותר באמצעות טכנולוגיות מתקדמות.


 AIRO2מחטא ומטהר אוויר ,משמיד  99.9%מהבקטריות ,פטריות



ועובשים בחללים סגורים.

 Airo2מייצר סביבה בריאה וירוקה יותר.

|

|

CLO2TECH LTD

EMAIL : CONTACT@AIR-SANITIZER.COM

TEL : +972508569966

HASADOT 13, RAMAT ASHaRON

כאשר אנו נמצאים בחלל מזוהם ולא מחוטא אנו נחשפים ל:

פטריות ועובשים

ריחות לא נעימים

בקטריות ,וירוסים וחיידקים

בכל חלל סגור שאינו מחוטא ,הלחות שבאוויר גורמת להתפתחות של


עובש הוא מפגע בריאותי ששומר על פרופיל נמוך ומצליח להפוך דירות


המקור העיקרי של ריחות לא נעימים הוא הצטברות חיידקים ,או גידולים


חיידקים שאותם אנו נאלצים לנשום .התנאים שנמצאו כמקדמי הדבקה


ומשרדים ל"-בתים חולים" מבלי שהמשתמשים בהם יודעים מה פגע בהם.


מיקרובקטריאלים אשר מפיצים ריח רע .מקומות נפוצים הנם פח האשפה,


אווירנית בחללים סגורים כוללים שהות ארוכה ומרובת משתתפים בחלל


העובש משחרר "עננים" של נבגים מיקרוסקופיים הגורמים למנעד רחב


מקום המרבץ של הכלב ,חול החתולים ,ריח סיגריות ,ריקבון ,כביסה מלוכלכת


לא מאוורר ומטוהר כאשר מתקיימות פעילויות המייצרות פליטת נגיפים

מצבים רפואיים  -ממחלות כרוניות ועד למחלות קטלניות .עובדים במשרדים


ונעליים משומשות .גורמים אלו ורבים אחרים מקנים לשוהים בחללים הסגורים


מוגברת כגון פעילות גופנית ,שירה ואפילו דיבור ונשימה פסיבית .השהייה


בהם העובש משגשג במערכת המיזוג ,סובלים מכאבי ראש ומעוד תופעות


תחושת מחנק ,כאשר המקום אינו מאוורר ומחוטא.


באותם חללים משותפים מעלה את רמת החשיפה למגוון חיידקים ונגיפים


קשות להגדרה ,שמקורן באוויר עתיר נבגים רעילים.


שמפוזרים באותו חלל ובכך גם מעלה את הסיכון להידבקות במחלות זיהומיות.

הבריאות שלכם חשובה לנו

® כל הזכויות שמורות לCLO2TECH

אוויר איכותי ונקי מחיידקים ופטריות

AIRO2

משמיד  99.9%מהחיידקים ,פטריות והעובשים
הגנה מפני פתוגניים של מחלות זיהומיות

התשובה האוניברסלית לחיטוי אוויר בחללים סגורים.

לאחר בדיקות מקיפות של מעבדות והמון מחקרי שוק ,אנו שמחים להציג בפניכם

את  AIRO2פתרון בטוח לשימוש שנועד ליצור סביבה בריאה וירוקה יותר.

הפחתת השפעה של חומרים אלרגניים ,כגון אבקת צמחים
חיטוי חדרים למניעת התפשטות חיידקים ונגיפים שונים
הסרת ריחות רעים כגון פסולת ,עובש וסיגריות
מסיר ריח הפרשות של חיות מחמד
בטוח לשימוש  -לא רעיל ,אינו מזיק לבני אדם וחיות מחמד
מחטא ומטהר את המזגן מבקטריות ,פטריות ועובשים

ידידותי לסביבה
התקנה קלה

® כל הזכויות שמורות לCLO2TECH

תפעול פשוט ומהיר

ללא ריח

אינו רועש

אינו צורך חשמל


משמיד 99.9%

מהחיידקים ,פטריות ועובשים

בטוח לשימוש

הטכנולוגיה שלנו CIO2
 - CIO2שימוש בכלור דו חמצני


איך זה עובד?

חלקיקי הכלור הדו חמצני הזעירים מתפשטים בחלל החדר בזכות

זרם אוויר היוצא מהמזגן וכך הם מחטאים את הסביבה ,וגורמים

להשמדה של כל האורגניזמים המזיקים הקיימים בסביבת האוויר
וכך גם נמנע מריחות לא נעימים .


ווירוסים ונבגים מרחפים באוויר


המלוקולות של הכלור הדו חמצני מתקיפות
באגרסיביות את החומר האורגני המרחף באוויר


זה מוציא מהחומר את האלקטרון ומשנה
את המבנה המלוקלרי שבמטרה


וירוסים עובשים וריחות לא נעימים מתפוגגים
ונעלמים בעקבות התפרקות החומר האורגני

יתרונות

 263%יותר עוצמתי מכלור

פי  2מהיר יותר מאלכוהול

ללא תופעות לוואי

אורגניזמים אינם מפתחים עמידות

יתרון חסכוני

לא רעיל

חיי מדף ארוכים


® כל הזכויות שמורות לCLO2TECH

איך חומר ה  CIO2משתלב במוצר ? AIRO2

כל מכשיר  AIRO2מגיע עם כמות חומר המכילה כלור דו חמצני ) .(CIO2

כמות החומר נקבעת לפי שטח החלל ,כדי לקבל יעילות אפקטיבית לחיטוי
וטיהור החלל.

בטוח לשימוש

כלור דו חמצני משמש בין היתר לחיטוי מים ומאושר לשתיה ,משמיד וירוסים
וחיידקים ,ללא תוצרי לוואי רעילים וכמו כן מאושר לחיטוי מוצרי מזון.

AIRO2
שימוש קל ומהיר

1

AIR SANITIZER

3

2

המארז כולל
קופסת AIRO2
שקיות חומר
מקבלים מכשיר עם כמות חומר מותאמת

קופסת  AIRO2מעוצבת בקפידה עם פתחי אוורור המאפשרים

להפיץ את החומר בחלל החדר .בנוסף לקופסה יש שקיות

אלומיניום המכילות כדוריות  ,CIO2מספר השקיות במארז

נקבע בהתאם לשטח החלל שאותו אנו רוצים לחטא ולטהר.


מכניסים את החומר לתוך הקופסת ה AIRO 2

ן


אנו חותכים את החלק העליו של עטיפת האלומיניום,


מ

מכניסים את השקיות עם הכדורים לקופסה.


שקית אלומיניום סגורה תקפה לשנתיים.

וציאים מתוכה את השק עם הכדוריות .CIO2

מצמידים אותה לאחד מפתחי האוורור של המזגן.


מחפשים מקום שצמוד לאחד מפתחי האוורור של המזגן

מדביקים עם דבק דו צדדי בגב הקופסה ואת

הצד השני של המדבקה מצמידים לפתח האוורור.


זמן יעילות של שקיות חומר בשימוש הינה לחודשיים.

מדבקת חלון AIR-SANITIZER

,

מדבקת מעקב וזמני החלפה
דבק דו צדדי

מגוון מארזים


חלקיקי הכלור הדו חמצני הזעירים מתפשטים בחלל החדר בזכות זרם אוויר היוצא מהמזגן וכך הם מחטאים את הסביבה,
וגורמים להשמדה של כל האורגניזמים המזיקים הקיימים בסביבת האוויר וכך גם נמנע מריחות לא נעימים.


® כל הזכויות שמורות לCLO2TECH

בכל מקום בו אתם נמצאים
מתאים לכל החללים הסגורים


בתי חולים


בנייני מגורים

חדרי כושר

חנויות ומסעדות

מוסדות חינוך

משרדים


סביבה בטוחה ללקוחות שלך

אמור ללקוחות שלך ,שמהיום איכות האוויר בחלל החדר בריאה וטובה יותר.
ספר להם שאתה משתמש במוצר לחיטוי וטיהור אוויר בצורה טבעית ואקולוגית.

מלנות ובתי אירוח

חדרי המתנה

.


® כל הזכויות שמורות לCLO2TECH

מחקרים ובדיקות מעבדה
בדיקת יעילות

בדיקת אפקטיביות


עשינו בדיקות מעבדה יחד עם המשרד לחקלאות ופיתוח עירוני ל ,AIR-SANITIZER AIRO2על מנת



לבדוק את איכות המוצר ויעילות החומר  CIO2בחללים סגורים  .התוצאות היו מרשימות וחד משמעיות.

אופן הבדיקה

תנאי הבדיקה

נפח החלל10L -

תנאי הבדיקה

שטח החדר-


לחות בחדר55% -

אופן הבדיקה
1

) 22m2מטר רבוע(


נפח החדר 68m3 -

)מטר קוב(

2


לחות בחדר55% -


טמפרטורת החדר 25 -


טמפרטורת החדר 25 -


הבדיקה נעשתה בסביבה מאוד מזוהמת עם נוכחות של

עובש ,בקטריות ופטריות ממגוון סוגים.

שלושה צלחות פטרי )איור  (Aמונחות במקומות שונים
בחדר ל  4שעות ולאח"כ נאטמים באינקובטור

3


קופסת  AIRO2המצוידת ב 40גרם חומר ,CIO2
הונחה בחדר מאוורר למשך  10ימים .

4


שלוש צלחות פטרי חדשות )איור  (Bמונחות במקומות
שונים בחדר ל  4שעות ולאח"כ נאטמים באינקובטור.

מעלות צלזיוס



זמן הניסוי  90 -יום

2


לאחר  24שעות אנו עורכים כל יום בדיקה

של איתור כלור דו חמצני בחלל האוויר המטופל .

ממצאי הבדיקה

כלור דו חמצני  CIO2אינו מצטבר באוויר ,מתפשט בהמשכיות ,אך אורך
החיים הקצר שלו מאפשר התפשטות מתמשכת ללא ריווי באוויר.

מעלות צלזיוס


מערכת מיזוג אויר

1


מארז  AIRO2אייר סניטייזר מונח במיכל
פלסטיק הרמטי של  10ליטר

)CLO2 (mg/24h
20

לפני

A

אחרי

B

15

10

5

0

90


תוצאות לאחר  4שעות בחלל מזוהם

07.10.20


® כל הזכויות שמורות לCLO2TECH



תוצאות לאחר  10ימי שימוש ב  AIRO2איר סניטייזר

18.10.20

75

60

45

30

15

Days 3

מחקרים ובדיקות מעבדה

בדיקת תרכובות אורגניות נדיפות VOC -

המוצר שלנו  AIRO2הינו חלק מבדיקה מתמדת בקרב מוסדות בריאות אירופאים,

השימוש במוצר נעשה באזורים וחללים ספציפיים שחשופים לוירוסים ובקטריות,

זיהומיות נוזוקומיאליות .שימוש במחלקות קורונה במוסדות צרפתיים ,שהם החלוצים

במלחמה נגד מחלות .חברתנו ביצעה מספר בדיקות  VOCעם מעבדות Abiolab




לצורך בדיקת אפקטיביות המוצר !

ממוצע התוצאות של הממצאים בחללים סגורים לאחר עשרה ימים של טיפול עם
מכשיר אירו .AIR SANITIZER 2

) CIO2פחמן דו חמצני(
הינו מהמחטים הטובים ביותר !
הסוכנות להגנת הסביבה של ארה"ב ) ( EPA


פרסמו רשימה של חומרים מחטאים

שניתן להשתמש בהם נגד וירוסים

 CIO2נמנה מבין החומרים הכי יעלים לחיטוי.


® כל הזכויות שמורות לCLO2TECH

בדיקת :OVC/COV

מבחן איכות של סביבת האוויר

 CO2פחות מ PPM 300למטר קוב .


ביולוגי  -קטן מ) 1מצוין(
מיקולוגיה  -קטן מ) 1מצוין(

ממצאי הבדיקה

האוויר החיצוני )בשטח פתוח( בנוי מ PPM 400למטר קוב של  CO2והוא נחשב לאוויר

נקי .אם לוקחים בחשבון את הרמה הנמוכה של  CO2הקיים באזורים המוגנים והמטופלים

ע"י אירו  ,2נמצא כי האוויר שהיה במוסדות שמטופלים באירו  2היא באיכות טובה יותר
מהאוויר החיצוני.

) CIO2פחמן דו חמצני(
יעיל נגד וירוסים

מחקרים הראו שוירוסים מסוימים יכולים להישאר באוויר

מספר שעות ,מדענים מחשיבים את הוירוסים האלה כקבוצה
מיקרואורגניזמים הכי פחות עמידה בחיטויי ע"י .CIO2

ארגון הבריאות העולמי

CLO2TECH LTD

החברה מתמחה בחיטוי וטיהור אוויר של חללים סגורים .באמצעות

שימוש בטכנולוגיות מתקדמות פיתחנו מגוון פתרונות ליצירת אוויר
מחוטא ובריא .אנו דואגים לאיכות האוויר שלכם.

CLO2TECH LTD | HASADOT 13, RAMAT ASHaRON | EMAIL : CONTACT@AIR-SANITIZER.COM | TEL : +972508569966

® כל הזכויות שמורות לCLO2TECH

