
افزایش ماندگاری مواد بسته بندی  تا 2.5 برابر

بدون مواد شیمیایی

SANUVOX )021(   24521245
نمایندگی انحصاری SANUVOX کانادا

رفع کپک در بسته بندیضدعفونی سردخانه و انبار ضدعفونی تجهیزاتجلوگیری از کپک گلخانه



دفع آفات و حشرات
از  را  آفات  و  حشرات  انواع  بود  خواهد  قادر  انبار  یا  سردخانه  تهویه  سیستم  در  نصب  با 

محیط دور کرده و یا موجب نابودی آنها در محیط شود. جلوگیری از کرم زدگی خشکبار و 

غالت، جلوگیری ازکپک خشکبار و کاهش نیاز به هوادهی و هوای تازه از دیگر مزایای این 

تکنولوژی می باشد که منجر به صرفه جویی چشمگیر در نگهداری مواد خواهد شد.

جلوگیری از کپک و قارچ در گلخانه
قارچ و کپک در هر نقطه گلخانه از طریق گردش هوا به سایر نقاط و سطوح گیاهان انتقال 

پیدا می کند. دما و رطوبت مناسب در سالن کشت بهترین شرایط را برای تکثیر قارچ و کپک 

از سموم  استفاده  بدون  بود  قادر خواهد  کانادا   SANUVOX تکنولوژی  است.  کرده  فراهم 

شیمیایی ،به طور پیوسته انواع قارچ و کپک را در محیط به طور کامل ازبین ببرد.

ضدعفونی هوا و محیط  سردخانه و انبار 



)EPA( تست شده توسط موسسه حفاظت محیط زیست امریکا

ساخت کانادا
مورد تایید سازمان انرژی اتمی کشور

سالن تولید

دستگاه خشک کن

تونل سرد

ضدعفونی هوا در :

جلوگیری از
کپک در مواد غذایی 

  افزایش تاریخ انقضا تا 2.5 برابر 

  SANUVOX یکبار ضدعفونی ماده غذایی توسط تکنولوژی
باعث نابودی 99.997% انواع باکتری، قارچ، کپک از سطح آن 
می شود و باعث افزایش چشمگیر ماندگاری مواد خواهد شد.

  کاهش آلودگی کپک و مخمر مواد خشک

کپک ومخمر مواد خشک، گیاهان دارویی، چای و توتون پس از 
خشک شدن ازبین نمی روند. تکنولوژیSANUVOX درچند ثانیه 
قادرخواهد بود این آلودگی ها را به طور چشمگیر کاهش دهد.

  ضدعفونی ظروف،  فویل،  نوارنقاله

تولید،  خط  تجهیزات  قادرخواهد بود   SANUVOXتکنولوژی
فویل  و  پالستیکی  ظروف  یا  و  نوارنقاله،   ، برش  تیغه های 

محصوالت را در کمتر از چند ثانیه ضدعفونی نماید. 
8روز بعد از ضدعفونی 8روز حالت عادی 5روز بعد از ضدعفونی 5روز حالت عادی

بدون استفاده از مواد شیمیایی



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

نمایندگی انحصاری فروش SANUVOX کانادا در ایران

ضدعفونی هوای سالن تولید - تونل سرد - دستگاه خشک کن

www.NARVANINC.com

 )021(  24521245

خدمات پس از فروش و انبار:

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


