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نمایندگی انحصاری SANUVOX کانادا



)EPA( و موسسه حفاظت از محیط زیست امریکا  )ASHRAE (تنها روش تایید شده توسط استاندارد تاسیسات تهویه مطبوع

از بین بردن گاز فرمالین و بوی ناشی از آن

آزمایشگاه  نامطبوع در محیط کشت میکروب  بوی  بردن  ازبین 
سرولوژی و میکروب شناسی 

جلوگیری از انتقال و شیوع بیماری عفونی به پرسنل آزمایشگاه

ضدعفونی هودهای آزمایشگاهی در کمتر از 5 دقیقه
ازبین بردن بوی نامطبوع موجود در هود آزمایشگاه

محافظت از پرسنل با نابودی ویروس و باکتری های خطرناک

ازبین بردن بوی نامطبوع

ضدعفونی هود آزمایشگاهی

ها  آالینده  از  شده  انباشته  منبعی  به  خود  مدتی  از  پس  فیلترها 
تبدیل شده و کارایی خود را از دست می دهند. همچنین بسیاری از 
آالینده های شیمیایی و بیولوژیکی بسیار کوچکتر از آن هستند که 
بتوان آنها را بوسیله مرغوب ترین فیلتر ها )HEPA( به دام انداخت.

فیلترها تصفیه کننده نیستند!

AIR DISINFECTION    تصفیه و ضدعفونی هوا  

بدون انتشار یون منفی و تولید ازن در هوا
شدت تشعشعات بیش از 15برابر محصوالت مشابه- نابودی کامل 
عوامل بیماری زا  )باکتری-ویروس-قارچ-کپک( در یک بار عبور

 بدون هزینه های نگهداری کوتاه مدت

 استفاده از تجهیزات ساخت کانادا به همراه 2 سال گارانتی تعویض

)EPA( دارای تاییدیه از سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا

دارای استانداردCE اروپا و CSA C/US کانادا وامریکا

ODOR NEUTRALIZER   کاربرد در آزمایشگاه ها

انواع  بر  نصب  قابل   
سیستم های تهویـه



توان ضدعفونی بیش از 15برابر محصوالت مشابه

سـاخت کانـادا
سیستم پیشرفته پایش عملکرد

استریل محیط و تجهیزات

ضدعفونی به میزان 6log در 10 دقیقه

کنترل وایرلس از راه دور

قابلیت آماربرداری از ضدعفونی فضاها

تایید شده توسط دانشگاه ایالتی مک گیل

دارای استاندارد اروپا و ایاالت متحده امریکا

  ضدعفونی کلیه سطوح در 10 دقیقه  
تجهیزات شرکت sanuvox با توان ضدعفونی بیش از 15برابر 
محصوالت مشابه قادر خواهند بود در مدت کمتر از 10دقیقه، 
سطوح و تجهیزات را از عوامل بیولوژیک )باکتری، ویروس، 

قارچ( به میزان 4log ضدعفونی نمایند.

  عملکرد هوشمند محافظت از افراد 

سیستم مدیریت پیشرفته تجهیزات امکان کامل کنترل  پایش 
عملکرد تجهیزات را فراهم می نماید. قابلیت برنامه زمانبدی 
- سنسور های قطع کن تشخیص حرکت و سنسور های بررسی 

شدت تابش تجهیزات  از ویژگی های این سیستم می باشند

 ضدعفونی هوای محیط از عوامل بیماریزا
ضدعفونی  با  نارون  تجهیزات  سطوح،  ضدعفونی  با  همزمان 
باعث  ویروس(  )قارچ-باکتری-  بیماریزا  عوامل  از  هوا  کامل 

کاهش انتقال بیماری بین افراد و پرسنل می شود. 

ASEPTIXقابل انتقال



آدرس:
کرج-قزوین   بزرگراه  کیلومتر5  تهران، 
شهرک صنعتی بهارستان   واحد 118
تلفن :                      4760308 )0263(
فاکس :                    4760586 )0263(
 info@narvaninc.com         : ایمیلwww.NARVANINC.com

ضدعفونی محیط و تجهیزات در کمتر از 15 دقیقه

کلیه تجهیزات  دارای مجوز از سازمان انرژی اتمی کشور می باشند. دارای تاییدیه استاندارد اروپا )CE(،کانادا 
)ASHRAE( و مطابق استاندارد تاسیسات )EPA( تاییدیه موسسه حفاظت محیط زیست امریکا ،)CSA(  و امریکا

 )021(  24521245

نمایندگی انحصاری SANUVOX کانادا در خاورمیانه


