
 
Új technológiák a fertőtlenítés területén! 

Cégünk fontos lépést tett a koronavírus leküzdése érdekében.  
Az elmúlt hetekben gőzerővel dolgoztunk azon, hogy minél innovatívabb és minél 

hatásosabb eszközökkel tudjunk fellépni a korona és egyéb vírusok ellen.  

Munkánk beérett, és büszkén jelenthetjük, hogy a cég tevékenységi köre két új 
fertőtlenítő szolgáltatással egészül ki. 

Nagy hatásfokú fertőtlenítő és szagtalanító gép 

Ez egy porlasztó eljárással működő gép, amely a belső terek fertőtlenítését, illetve 
szagtalanítását biztosítja.  

A gép igen praktikus, kompakt méretének köszönhetően mindennemű helyiségben 
alkalmazható, szűkebb helyeken is.  

A gépbe juttatott tisztítószer porlasztva kerül bele, és egyenletesen oszlik el a kezelendő 
környezet levegőjében. Ennek az eljárásnak köszönhetően minden jelenlévő felületet el lehet 

érni, ezáltal fertőtlenítve azokat.  

A készülék képes rendkívül apró részecskék előállítására, amely kb. 8 mikron átmérőjű (pl. a 
cigarettafüst részecskéi közel 3 mikron átmérőjűek). Ezen kis méretnek köszönhetően a 

porlasztott tisztítószer nagyon nagy része elpárologhat, így nyerve a folyadékból 
gázhalmazállapotot.  

A készülék használható légkondicionáló berendezések fertőtlenítésére is, ezen művelet során, a 
porlasztott levegő kiáramlik a fúvókából, közvetlenül bele a légkondicionáló ventillátorába, így 

szétterjedve elér minden részt a berendezések belsejében. 
 



 

Professzionális rendszer nagy kiterjedésű helyiségek levegőjének 
fertőtlenítésére 

Ez a készülék egy száraz aeroszol generátor, amely képes átalakítani a folyékony oldatot annak 
természetes "statikus" állapotából "dinamikussá", így átváltoztatva magát az oldatot száraz, 0,5 és 

1 mikron nagyságú mikro-részecskékké.  

Az aeroszolos oldat részecskéinek mérete és azok szétszóródó mozgása lehetővé teszik a termék 
teljes eloszlását a zárt környezetben, amely képes több órán keresztül fennmaradni, így 

garantálva az aktív elem hatékonyságát és a nagy légterű helyiségek teljes fertőtlenítését rövid 
időn belül.  

Ez az ún. Steroxy® fertőtlenítő módszer hatékonyan alkalmazható különféle 
munkakörnyezetekben, orvosi rendelőkben, élelmiszerlaborokban, 

 szórakozóhelyeken, tanulmányi intézményekben (iskolák, óvodák), 

 tömegközlekedési eszközökön (busz, vonat, repülőgép), 

 illetve szabadidőközpontokban (konditermek, wellness komplexumok). 

 

Gyakorlati használata a 
következőket eredményezi: 
• a felületeken és a légtérben lévő 
baktériumtartalom mértékének 
jelentős csökkenése 
• a fertőtlenítő beavatkozások 
költségének csökkenése 
• az egyes fertőtlenítő szerek 
mérgező hatásának csökkenése 
• a helyiségeket fertőtlenítő 
személyzet költségének 
csökkenése 



A jelenlegi helyzet is azt bizonyítja, hogy nincs is fontosabb a higiéniánál, ezért a 
jövőben ezek a technológiák hatékonyan bevethetők lesznek akár egy-egy influenza 

járványos időszak során is, ezzel óvva a cégek dolgozóinak, vendégeinek, 
partnereinek egészségét.  

Ezáltal a munkáltatók is védelmet érezhetnek, mert folyamatos fertőtlenítéssel 
elkerülhető a munkavállalók influenza szezon alatti megbetegedése, munkából való 
kiesése, amely megóvja a munkáltatókat a súlyos mérvű táppénz fizetésétől, illetve a 

kieső munkaerő miatti esetleges bevételkieséstől. 

 

Bővebb tájékoztatásért és árakért érdeklődjenek az alábbi elérhetőségeken: 

Ács Miklós 
+36703393555 

info@amsystem.hu 
www.amsystem.hu 
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