
SANIPURE DEZINFEKČNÍ SYSTÉMY

CERTIFIKOVANÁ TECHNOLOGIE 
PROTI COVID-19
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DEZINFEKCE 
VZDUCHU

TECHNOLOGIE 
UV-C

BEZPEČNOST VYROBENO
V EU
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EFEKTIVNÍ SNÍŽENÍ 

MNOŽSTVÍ

PYLŮ • KOUŘE • ZÁPACHU 
BAKTERIÍ • VIRŮ (COVID-19)

Konstrukce: kov s antikorozní úpravou

Produkce ozónu: 30 gr / h

Germicidní lampa: vysoce účinný typ UV-C

Napájení: 110/230 V - 50/60 Hz

Instalovaný výkon: 50 W

Ošetřovaný objem: až 450 m3

Správa: prostřednictvím aplikace, dálkové ovládání

Rozměry: 56x20x26 cm

Okolní teplota pro použití: + 4 ° C / + 40 ° C

Technické parametry:



SANIPURE PURE COMPACT
DEZINFEKCE PROSTŘEDÍ VE DNE V NOCI.

Sanipure Pure Compact je vhodný pro jakýkoliv
průmyslový, komerční i privátní prostor.

Během dne se vzduch čistí procesem fotokatalytické
oxidace při níž dochází k eliminaci všech bakterií,
choroboplodných zárodků a mikroorganismů. V noci

plně automatická aplikace ozonu zajišťuje úplnou
sterilizaci nejen vzduchu, ale všech povrchů jako

stolů, židlí a ostatního nábytku, což snižuje virovou
zátěž až o 99 %. Ovládání všech parametrů a přístup
k datům zajišťuje aplikace pro smartphone.

NOC
OŠETŘENÍ OZONEM

ZNIČÍ VIRY

DEN
FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE

ŽÁDNÉ MIKROORGANISMY A 

BAKTERIE

• Nepoškozuje materiály

• Aplikace UV lampy pro účinnou, konstantní a 

kontinuální sterilizaci vzduchu 7/24 h

• Odstraňuje  zápach

• Snižuje agresivitu pylu a alergenů

• Dvouletá záruka

• Žádné dodatečné provozní náklady

• Ovládání a řízení pomocí APP

Ovládání přes 
mobilní aplikaci

Ozónová sonda

Pure Compact



MOŽNOSTI POUŽITÍ

Technologie Sanipure je navržena jako náhrada za použití agresivních
(toxických) chemikálií na bázi chloru nebo nehašeného vápna, které mohou být

toxické, žíravé a vysoce korozivní.
Sanipure nalezne použití při dezinfekci a sanitaci prostředí v následujících
sektorech:

Veřejný sektor

Školy, kina, divadla
Obchodní centra
Kanceláře, zasedací místnosti 
Knihovny 

V prostředích s velkou koncentrací osob,
Sanipure čistí vzduch a dezinfikuje, vytváří
prostředí, které zpříjemňuje pobyt a zlepšuje
výkon a mentální koncentraci.

Zdravotnictví

Nemocnice, ordinace lékařů a 
dentistů, veterináři, čekárny, 
domovy důchodců, chemický 
průmysl, farmaceutické provozy

Na těchto místech je důležité udržovat
místnosti vždy sterilní. Sanipure díky iontům
kyslíku oxiduje mikroorganismy i bakterie a
účinností až 99 % snižuje jejich výskyt. Působí
dokonce i na povrchy a pracovní nástroje.

Potravinářský průmysl

Chladírny, chlazené pulty, vitríny, 
chladírenská doprava, průmyslová 
odvětví a laboratoře pro zpracování 
potravin (maso-ryby-ovoce atd.)

Sanipure má významný vliv na udržování
potravin v čerstvém stavu. Štěpení bakterií
a choroboplodných zárodků nejen zlepšuje
údržbu potravin, ale také přispívá ke vzhledu
vystavovaných produktů na pultech a vitrínách.
Zaručuje hygienu a sanitaci po celé trase
potravinového řetězce.

Stravování a hotelnictví

Restaurace, hotely, bary, 
agroturistika, vinárny, diskotéky, 
obchody...

V místech přípravy jídla je nutné udržovat
prostředí co nejvíce sterilní a hygienické,
odstraněním plísní - roztočů - bakterií.
Sanipure představuje ideální řešení právě tyto
provozovny, kde eliminuje odér nejen v kuchyni,
ale také v jídelních prostorách, halách a v
hotelových pokojích.

Soukromý sektor

Domy, kuřárny, kluby, posilovny...

Čistý vzduch zvyšuje hloubku nádechu a
psychofyzickou pohodu všem věkovým
skupinám návštěvníků. V domácnostech a
privátním prostředí Sanipurem vytvořený ozón
pronikne do všech koutů a očistí vzduch od
prachu, stopy čisticích prostředků, bakterií,
plísní a roztočů.



DEZINFIKUJTE
BEZPEČNĚ A EFEKTIVNĚ

WWW.INFOCOMTECH.CZ

+420 725 647 480

web

telefon

IČ: 61855545
DIČ: CZ61855545


