
2
GAPLBX202A

JONIX INSIDE

JONIX DUCT

Τεχνολογία NTP 

Normal cell Cell attacked by free 
radicals

Cell under oxida-
tive stress

Η ρύπανση του αέρα σε κλειστούς χώρους αποτελούσε,
ανέκαθεν, ένα σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας, με
σημαντικές κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις και, στην
παρούσα κρίσιμη φάση που διανύουμε, το θέμα της
εξυγίανσης του αέρα κατέχει καθοριστικό ρόλο.  Μεταξύ
των διαθέσιμων λύσεων για την αντιμετώπιση αυτού του
προβλήματος, η τεχνολογία ψυχρού πλάσματος, αλλιώς
NTP (Non-Thermal Plasma) θεωρείται μια από τις πιο
αποτελεσματικές και ασφαλείς  μεθόδους εξυγίανσης του
αέρα καθώς οξειδώνει και διασπά τους ρύπους. Είναι ένας
προηγμένος τρόπος ιονισμού, ικανός να μειώσει σημαντικά
βιολογικούς και χημικούς ρύπους. To ψυχρό πλάσμα είναι
ένα φυσικό φαινόμενο που λαμβάνει χώρα σε θερμοκρασία
δωματίου. Είναι ένα ιονισμένο αέριο το οποίο αποτελείται
από διάφορα ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια:
ηλεκτρόνια, ιόντα, άτομα και μόρια οργανικών και χημικών
ουσιών που συγκρούονται μεταξύ τους και παράγουν
οξειδωτικά στοιχεία.  Από την πρόσκρουση φορτισμένων
ηλεκτρονίων με οξυγόνο, υδρατμό και άζωτο παράγονται
ιόντα και free radicals που μεταφέρονται μέσω της ροής
αέρα στους ρύπους. Είναι, επομένως, ένα ενεργό σύστημα
εξυγίανσης του αέρα που εντοπίζει τους ρύπους και τους
διασπά χωρίς να παράγει υπολειμματικές ουσίες. Το ψυχρό
πλάσμα (NTP) εξαλείφει βακτήρια, ιούς, μύκητες, σπόρια,
οσμές και όλες τις πτητικές οργανικές ενώσεις  (VOCs): 
φορμαλδεΰδη, βενζόλιο, κ.λπ.).

Εξυγίανση του αέρα με
φυσικό τρόπο -  JONIX

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
» Υψηλή απόδοση: μέιωση του μικροβιακού

φορτίου και των πτητικών οργανικών ενώσεων
έως και 99% σε σχέση με την αρχική
συγκέντρωση.

» Χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση: σχεδόν 10 Watt

» Αποσμητική δράση με φυσικό τρόπο:
» εξαλείφει τις οσμές από τον αέρα που κυκλοφορεί.
» Φυσική διαδικασία: δεν χρησιμοποιεί και δεν
παράγει χημικές ουσίες.

Τα συστήματα εξυγίανσης του αέρα JONIX  διαθέτουν κατοχυρωμένα πιστοποιητικά από οργανισμούς υψηλού κύρους που εγγυώνται τη

συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα ασφαλείας και αποτελεσματικότητας. Η πιστοποίηση Bio-Safe®, αποτελεί την απόδειξη εγγύησης της

υγιεινής και ευημερίας σε κλειστούς χώρους διαβίωσης. Οι συσκευές Jonix έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με το πατενταρισμένο πρωτόκολλο Bio-
Safe®, το οποίο επιβεβαιώνει και πιστοποιεί την ικανότητά τους να μειώνουν τις ρυπογόνες ουσίες. Τα προϊόντα JONIX έχουν ελεγχθεί, 
σύμφωνα με το πρωτόκολλο Bio-Safe®, μέσω εργαστηριακών αναλύσεων σε θάλαμο (UNI EN 16000) και επιβεβαιώνεται η ικανότητα
εκπομπής τους και μέσω περιβαλλοντικών μετρήσεων (UNI EN 14412) κρίνονται ικανά να αποκαθιστούν το επίπεδο καθαρού αέρα
εντός των χώρων που χρησιμοποιήθηκαν. H συγκεκριμένη μέθοδος ανάλυσης και παρακολούθησης που πραγματοποιήθηκε σε κάθε μία

εκ των περιπτώσεων που ελέγχθηκαν έχει οδηγήσει στην απόκτηση της πιστοποίησης  Bio-Safe® : απόδειξη εγγύησης της υγείας και
ευημερίας σε κλειστούς χώρους διαβίωσης. Η εταιρεία Bio-Safe® πιστοποιεί περιβάλλοντα εξοπλισμένα με συσκευές εξυγίανσης του
αέρα Jonix, μέσω πατενταρισμένου πρωτοκόλλου ανάλυσης.
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