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O Firmie
Sani System od ponad 10 lat zajmuje się dystrybucją sprzętu do kontroli zakażeń w placówkach
służby zdrowia, instytucjach oraz w biznesie. Przez okres naszej działalności dostarczamy dla
Państwa innowacyjne rozwiązania o wyjątkowej jakości w przystępnych cenach.
Tym razem skupiamy się na rozwiązaniach mających skutecznie pomóc w zahamowaniu
rozprzestrzeniania się koronawirusa a docelowo jego eliminacji.
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Zamgławiacz
pomieszczeń
HYSPRAY

AUTOMATYCZNA DEZYNFEKCJA HYSPRAY

Skuteczność
potwierdzona badaniami

Pełne spektrum
biobójcze

Kompleksowy system
dezynfekcji pomieszczeń i
karetek poprzez
zamgławianie. Substancją
aktywną jest nadtlenek
wodoru, który eliminuje pełne
spektrum patogenów.

Pełne spektrum biobójcze

Szybka procedura dezynfekcji

Brak konieczności wynoszenia sprzętu elektronicznego

Bez szkodliwego srebra Już od 5m3 Idealny do karetek

Skuteczna dezynfekcja

Zakażenia szpitalne, patogeny i „superbugs” stają się coraz większym problemem w placówkach służby zdrowia
na całym świecie. Rewolucyjna technologia Hyspray udowodniła swoją skuteczność wobec wielu patogenów w
tym Gronkowieca złocistego, Clostridium difficile, Norovirus oraz wiele innych bakterii gram ujemnych.
Hyspray – rewelacyjnie sprawdzi się przy szybkiej dezynfekcji ambulansu, sucha mgła dostanie się w najbardziej
niedostępne zakątki karetki skutecznie dezynfekując i odświerzając wnętrze, przy czym proces zajmuje nie dłużej
niż 30 m.

Moc silnika 1300W

Wymiary 350mm(sz) x 350mm(w) x 350mm(g)

Powierzchnia (m3)

Dawka prewencyjna
przy 1ml/m3

1000

Dawka pełna
przy 6ml/m3

165

Opóźnienie startu 90 sekund

Wyświetlacz LED, 3 znaki

Programowanie 3 przyciski

Klasa ochrony IP20

Do 1000 m3
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Zamgławiacz
pomieszczeń
SANIVIR

NEUTRALIZATOR WIRUSÓW 500C

Najnowocześniejszy system
dekontaminacji poprzez
zamgławianie. Pierwsze
urządzenie które obraca się
dookoła własnej osi, dzięki
czemu cała powierzchnia jest
równomiernie zamgławiona.

Automat do zamgławiania SANIVIR usuwa prawie 100% wszystkich wirusów, drożdży,
pleśni i szkodliwych bakterii z miejsc, w których istnieje wysokie prawdopodobieństwo
występowania zarazków, wirusów i pasożytniczych elementów.

Jest to innowacyjne rozwiązanie i odpowiedź na stale występujące zagrożenie
Superbugami - coś absolutnie kluczowego w branży opieki zdrowotnej. SANIVIR radzi
sobie z pełną spektrum zarazków, bakterii, wirusów i grzybów.

Dezynfekcja SANIVIR może być skutecznie stosowana w: żłobkach, ośrodkach opieki
dla osób starszych, szpitalach i laboratoriach, karetce pogotowia, szkołach, fermach
drobiu, przemyśle sprzątającym, zwalczaniu owadów, transporcie publicznym, zdrowiu
publicznym, klinikach weterynaryjnych.

Pełne spektrum biobójcze

Szybka procedura dezynfekcji System obracania urządzenia o 360°

Brak konieczności wynoszenia sprzętu elektronicznego

Bez szkodliwego srebra Idealny do karetek

MODEL SANIVIR

Powierzchnia Do 1000m3

Rotacja urządzenia Tak

Regulowana prędkość obrotowa Tak

Opóźnienie startu Tak

Prędkość wyrzutu (m/s) 80

Moc silnika 1100W 230V

Waga 6,3 kgSkuteczność
potwierdzona badaniami

Pełne spektrum
biobójcze

Jedyny system rotujący
Gwarantuje równomierną

Fumigację.

Jedyny system na rynku który rotuje w czasie dezynfekcji (obraca
się o 360°) dzięki czemu środek dezynfekcyjny jest równomiernie
rozłożony w całym pomieszczeniu.

VIR®

Certyfikat
medyczny
93/42
8%VAT
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Środek do
zamgławiania
HYPRO Technical

HYPRO TECHNICAL

Skuteczność
potwierdzona badaniami

Pełne spektrum
biobójcze

Szybka dekontaminacja
karetek

Środek przeznaczony do
dekontaminacji pomieszczeń przy
pomocy urządzenia HYSPRAY.
Bez dodatku szkodliwego srebra.
Opakowanie jest również
kompatybilne z urządzeniami
NOCOSPRAY i AUTOMATE

Pełne spektrum biobójcze

Bez pozostałości Bez korozjiBez korozji 7% H2O2

Brak konieczności wynoszenia sprzętu elektronicznego

Bez szkodliwego srebra Ś́rodek gotowy do użycia

Środek do dezynfekcji
powierzchni
HYPRO Medical

HYPRO MEDICAL

Skuteczność
potwierdzona badaniami

Pełne spektrum
biobójcze

Nie zawiera fenolu,
chloru, aldehydu,
alkoholu i LZO.

Roztwór nadtlenku wodoru do
czyszczenia i dezynfekcji
powierzchni w miejscach, w
których higiena jest
niezbędna. Przyjazny dla
użytkownika.

Pełne spektrum biobójcze

EN 14476 EN 13727+A2

3% H2O2

Wygodny aplikator Skuteczny i szybki w działaniu

Bez osadów, nie korozyjny
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Dekontaminacja
powietrza
EOLIS

SYSTEM DEKONTAMINACJI EOLIS

Skuteczność
potwierdzona
badaniami

Zapobiega
rozprzestrzenianiu
się patogenów

Dekontaminuje
do120 m²
powierzchni

System dekontaminacji
powietrza w pomieszczeniu w
obecności pacjenta. Eliminuje
wirusy, bakterie, pleśni
chroniąc nie tylko chorego ale
i personel medyczny.

Eliminuje wirusy, bakterie, grzyby

Oczyszcza powietrze z zanieczyszceń

Usuwa przykre zapachy Aktywny tlen

Chroni personel medyczny Do 120 m2 Filtr HEPA lub ULPA

Aktywny filtr węglowy
wysokiej gęstośći (VHD)
zapachy i wonie (dym tytoniowy)
gazy, substancje lotne

MADE IN

FRA NCE

CERTIFIED EN1822

MEDICAL
FILTER

European
Norm

CERTIFIED EN1822
TESTED

INDIVIDUALLY

Guaranted
performance

60
min

ULPA
U15

Opracowany laboratoryjnie,antybakteryjny, wirusobójczy,
roztoczobójczy filtr wstępny o certyfikacji EN1276, EN14675
bakterie, roztocza, pyłki, kurz, cząsteczki PM10, PM2.5

Filtr medyczny HEPA lub ULPA, certyfikacja EN1822
bakterie, wirusy, roztocza, pyłki, kurz, cząsteczki PM10, PM2.5

Filtr fotokatalityczny + lampy UV
zapachy i wonie (dym tytoniowy)
gazy, substancje lotne

Pełna
czystość

Bakterie

Mikroorganizmy

Zapachy

Wirusy

Nanocząsteczki

Kontrola prędkości
Wskaźnik
jakości
powietrza

Data i godzina
Wskaźnik zużycia
filtra

Blokada
ekranuPamięć Ustawienia

Tryb
nocny

Tryb ACTIV/
tryb ręczny

Zasilanie

Wieloetapowa dekontaminacja powietrza

Zanim czyste powietrze opuści urządzenie EOLIS jest poddawane wieloetapowemu oczyszczaniu. Napierw
przechodzi przez filtr wstępny, następnie przechodzi przez filtr antybakteryjny oraz wirusobójczy. Potem powietrze
trafia do medycznego filtra HEPA lub ULPA. Kolejnym etapem jest filtr fotokataliczny oraz lampy UV. Dodatkowo w
modelach S, powietrze jest dekontaminowane przy pomocy ozonu.

Skutecznie eliminuje:
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MODEL EOLIS 600/S EOLIS 1200/S

Powierzchnia 60m2 120 m2

Filtry

Bakteriobójczy, wirusobójczy, roztoczobójczy certyfikowany filtr wstępny (certyfikacja
EN1276, EN14675) 90 sekund

Filtr HEPA klasy medycznej H13 lub ULPA U15 (opcjonalnie) certyfikacja EN1822

Aktywny filtr węglowy o wysokiej gęstości (VHD)

Dostępne funkcje
(Aktywny tlen tylko dla modeli S)

Fotokataliza

Aktywny tlen: pełna dekontaminacja powietrza (Modele S) dostępne

TRYB 1: ciągła dekontaminacja powietrza w obecności pacjenta
TRYB 2: intensywna dekontaminacja powietrza DEEP CLEAN (60 min. )

TECHNIKA

Wskaźnik jakości powietrza Tak (LZO oraz cząsteczki PM 2.5)

Wskaźnik zużycia filtrów Tak (pomiar w czasie rzczywistym)

Zapis pomiarów Tak (LZO oraz cząsteczki PM 2.5)

Inteligentny tryb AKTIV Tak

Aktywny monitoring Tak

Harmonogram pracy Tak

Sterowanie smartfonem Tak (IOS, Android)

Cichy tryb nocny Tak

Blokada wyświetlacza Tak (kod PIN)

Zdalne sterowanie Tak (poprzez smartfon)

Wskaźnik lampy UV Tak

FILTRY

Przepływ powietrza (m3/h) 500 850

Poziom hałasu min/max (dB) 19 ~ 52 19 ~ 59

Prędkość wiatraka 5 5

Zużycie energii min / max (W) 13 ~ 60 - 65 16 ~ 75 - 80

Wymiary: wys. x szer. x gł. (cm) 50.5 x 38.5 x 23 70.5 x 39.5 x 24

Waga (wraz z filtrami) 8,9 kg 11,8 kg

Dekontaminacja przy użyciu Ozonu (Aktywny tlen)

W przeciwieństwie do niektórych środków chemicznych ozon działa niszcząco nie tylko na żywe mikroorganizmy, ale
również na wirusy. Atakując i utleniając ścianki komórkowe mikroorganizmów, ozon wchodzi w reakcję z
mikroskopĳnymi organizmami bakterii, wirusów i grzybów powodując ich unicestwienie. Ponadto, ozon usuwa
również opary substancji organicznych, takich jak rozpuszczalniki, benzyny, lakiery, farby, oleje naturalne oraz
syntetyczne i wiele innych. Ozon ulega biodegradacji do czystego tlenu a więc nie pozostawia po sobie toksycznych
półproduktów rozpadu.

Proces dekontaminacji powietrza wykorzystuje aktywny tlen, opiera się na wytwarzaniu ozonu (O3) w
kontrolowanych ilościach. Opracowano dwa tryby dekontaminacji tlenem aktywnym:

- TRYB 1: Ciągłe uzdatnianie powietrza. Ozon generowany jest w niewielkich ilościach i umożliwia ciągłą
dezynfekcję w obecności pacjentów i personelu.

- MODE 2 (DEEP CLEAN): dekontaminuje dogłębnie powietrze w pomieszczeniu. Ozon jest wytwarzany w dużych
ilościach, co oznacza, że pomieszczenie musi być wolne od ludzi 60 minut.

URZĄDZENIE EOLIS NIE POTRZEBUJE ŚRODKÓW
CHEMICZNYCH DO DEKONTAMINACJI W POMIESZCZENIU.

SYSTEM EOLIS JEST Z POWODZENIEM WYKORZYSTYWANY NA ODDZIALE
ZAKAŹNYM W SZPITALU UNIWERSYTECKIM W ZIELONEJ GÓRZE PRZY
PIERWSZYM PACJENCIE ZAKAŻONYM KORONAWIRUSEM.

Turbina opracowana we współpracy z
AIRBUS, zapewnia stałą pracę przez
długie lata.
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Dekontaminacja
powietrza
HYGEOLIS

SYSTEM DEKONTAMINACJI EOLIS

Skuteczność
potwierdzona
badaniami

Zapobiega
rozprzestrzenianiu
się patogenów

Dekontaminuje
Do 45 m²

powierzchni

Mniejsza wersja systemu
dekontaminacji powietrza w
pomieszczeniu, przy
obecności pacjenta. Eliminuje
wirusy, bakterie, pleśń,
chroniąc nie tylko chorego ale
i personel medyczny.

Eliminuje wirusy, bakterie, grzyby

Oczyszcza powietrze z zanieczyszceń

Usuwa przykre zapachy Aktywny tlen

Chroni personel medyczny Do 45 m2

Aktywny filtr węglowy wysokiej gęstośći (VHD)
zapachy i wonie (dym tytoniowy) gazy, substancje lotne

CERTIFIED EN1822

Opracowany laboratoryjnie,antybakteryjny, wirusobójczy,
roztoczobójczy filtr wstępny o certyfikacji EN1276, EN14675
bakterie, roztocza, pyłki, kurz, cząsteczki PM10, PM2.5

Aktywny tlen, dekontaminuje pomieszczenie w dwóch
trybach: TRYB 1: ciągła dekontaminacja powietrza w obecności
pacjenta TRYB 2: intensywna dekontaminacja powietrza CLEAN
BOOSTER (30 min. )

Bakterie

Mikroorganizmy

Zapachy

Wirusy

Idealny do sal chorych

HYGEOLIS nie tylko dekontaminuje powietrze usuwając wirusy, bakterie oraz pleśni, ale również oczyszcza je z
wszelkich zapachów. Urządzenie można zawiesić na ścianie lub postawiić na ziemi. Aktywny tlen dezynfekuje w
obecności pacjenta lub w 30 minut bez obecności przeprowadzi głęboką dezynfekcję.

Skutecznie eliminuje: MODEL EOLIS 600/S

Powierzchnia Do 45m2

Aktywny tlen

Aktywny tlen: pełna dekontaminacja
powietrza (Modele S) dostępne
TRYB 1: ciągła dekontaminacja powietrza
w obecności pacjenta
TRYB 2: intensywna dekontaminacja
powietrza CLEAN BOOSTER (30 min. )

Zdalna kontrola Tak

Wskaźnik zużycia filtrów Tak (pomiar w czasie rzczywistym)

ON/OFF wskaźnik Tak

Filtry

antybakteryjny, wirusobójczy, roztoczobójczy filtr
wstępny o certyfikacji EN1276, EN14675

Aktywny filtr węglowy wysokiej gęstośći (VHD)
zapachy i wonie (dym tytoniowy) gazy, substancje

lotne

Przepływ powietrza (m3/h) 150

Poziom hałasu min/max (dB) 35 ~ 52

Prędkość wiatraka 3

Zużycie energii min / max (W) 3 -12

Wymiary: wys. x szer. x gł. (cm) 23 x 23 x 19

Waga (wraz z filtrami) 4,3 kg

Montowanie do ściany Tak
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Fotokataliczny
system usuwania
mikroorganizmów
UVMATIC

UVMATIC

Neutralizuje patogeny Cichy Eliminuje zapachy

UV MATIC pomaga rozwiązać
trwałe problemy z
nieprzyjemnym zapachem,
niszcząc bakterie, wirusy w
powietrzu i na powierzchni.
Niszczy grypę, E. coli,
Salmonellę czy Koronawirusa.

Neutralizuje patogeny w powietrzu

Zapobiega przenoszeniu się wirusa

Usuwa zapachy Działa 24/7

Oczyszyszcza powietrze Chroni personel medyczny

Całkowicie bezobsługowy, nie wymaga środków chemicznych, UVMATIC zaciąga
zanieczyszczone powietrze i oczyszcza je używając lampy UV orazfotokatalizy. Skutkuje
to wytworzeniem trzech silnych składników zwalczających nieprzyjemny zapach
patogeny.

Fotoplasma - eliminuje bakterie, wirusy, pleśń oraz mikroorganizmy.

Ozon - wysoce reaktywny i energetyzowany tlen, dezynfekuje powietrze.

Jony ujemne - zwiększają wydajność procesu, usuwając zanieczyszczenia i kurz w
powietrzu.

Udowodniono, że technologia ta zabĳa bakterie środowiskowe, które powodują
nieprzyjemne zapachy, pozostawiając pokój pachnący świeżością i czystością,
zwiększając higienę bez udziału personelu.

• Tworzy czyste środowisko, usuwając nieprzyjemne zapachy powodowane przez

bakterie zawieszone w powietrzu i na powierzchni

• Eliminuje wirusy

• Chroni użytkowników, tworząc higieniczne środowisko wolne od wirusów, pleśni i

grzybów.

• Minimalne koszty eksploatacyjne

• Zauważalnie zdrowsze środowisko dla wszystkich użytkowników

• Zmniejsza zużycie tradycyjnej chemii w celu pozbycia się patogenów i zapachów
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Sterylizacja
powietrza
Calistair R4000

STERYLIZATOR POWIETRZA

Skuteczność
potwierdzona badaniami

Eliminuje patogeny

Stopień eliminacji może
sięgać 99,995% w zależności
od rodzaju zanieczyszczeń
Rozwiązania AER
Technologies osiągają klasy
cząstek stałych ISO 5 do 8

Niszczenie mikrobiologiczne i zanieczyszczenia chemiczne

Zgodny ze standardami obszarowymi 2 do 4

Idealnie pasuje do pomieszczeń o powierzchni do 150 m2

Mobilny Możliwość dołączenia „Pokoju pacjenta“

Dekontaminuje
Powierzchnie do 400 m3

4000 m3/h

Rozwiązania Calistair mogą
osiągnąć klasy czystości
powietrza ISO 8 do 5 oraz klasy
ryzyka 2–4 wymagane przez
szpitale i laboratoria - NF S90-351
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Neutralizator
wirusów
Lightair
CellFlow 900 PRO

OCZYSZCZACZ POWIETRZA 900PRO

Skuteczność
potwierdzona badaniami

Eliminuje 99,99%
Wirusów

Cichy

LightAir eliminuje 99,99%
wirusów, idealne sprawdza
się w biurach, szpitalach,
urzędach. Dzięki technologii
CellFlow koszty użytkowania
będą minimalne

Neutralizuje 99,99% wirusów w powietrzu

Oczyszyszcza powietrze Eliminuje bakterie i pleśni

Cichy Niskie koszty eksploatacyjne Oczyszcza do 0,1 mikrona

MODEL Lightair CellFlow900 Pro

Powierzchnia Do 200m2

Zużycie (W) 15-25-70W

Głośność 23-31-49dB(A)

Zawieszenie pod sufitem Tak

Wymiary (cm) 60.5x60.6x21.2

CARD H: 950 M: 450 L: 300

Redukcja cząstek
Usuwa cząsteczki do 0.1 mikrona, eliminuje

wirusy 99,99% , bakterie i pleśni

Waga 13.5 kg

Cząsteczki są ładowane
ujemnie w komorze
jonowej

Większe cząsteczki są
przechwytywane przez
filtr wstępny

Mniejsze cząsteczki
poniżej PM0.1 będą
przechwycone przez
kolektor spiralowy

Zanieczyszczone
powietrze

Czyste
powietrze

Oglądnĳ na
YOUTUBE
Zeskanuj QR
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Neutralizator
wirusów
Lightair 500C

NEUTRALIZATOR WIRUSÓW 500C

Skuteczność
potwierdzona badaniami

https://sanisystem.pl/nature.pdf

Neutralizuje 97%
wirusów

Bezgłośny

LightAir neutralizuje ponad
97% wirusów obecnych w
powietrzu, co potwierdziły
niezależne badania
opublikowane w Nature,
przeprowadzone przez
instytut Karolinska.

Neutralizuje 97% wirusów w powietrzu

Zapobiega przenoszeniu się wirusa

Nie potrzebuje materiałów eksplatacyjnych

Oczyszyszcza powietrze

-
-

- --
-
-

- -

- - ---
- --

-

-
-
-

Dezaktywacja wirusów

Urządzenie generuje bardzo dużą liczbę
jonów ujemnych które przyczepiają się do
dodatnio naładowanych cząstek takich
jak: bakterie, wirusy, grzyby,
zanieczyszczenia. Kontakt jonów
ujemnych z wirusami czyni je zupełnie
niegroźnymi już w powietrzu.

Zastosowanie urządzenia sprawia że
przebywający w jednym pomieszczeniu
ludzie nie zarażają się od siebie. Pomaga
ono chronić personel przed skutakami
zachorowań.

DEZAKTYWUJE WIRUSY W
POWIETRZU

Szpitale i Przychodnie Restauracje i Hotele Porty lotnicze i kolejowe

Uczelnie i szkoły

MODEL Lightair

Powierzchnia 50m2 / 123m3

Zużycie (W) 5W

Głośność 21 dB

Certyfikaty EMC CE, ETL , GS, S, BSMI, CQC, ROHS

Generacja jonów ujemnych
19’000’000 jonów ujemnych/cm3 z odległości

1 cm , 250’000 jonów ujemnych/cm3 z
odległości 1 m.

Redukcja cząstek

Usuwa cząsteczki SMOGu PM10 , PM 2,5.
Szczególnie wydajny w eliminowaniu

najmniejszych i najniebezpieczniejszych
cząstek poniżej 0.1 µm, Spektrum działania

od 25µm – 0,007µm

Waga 2,3 kg
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Kontakt

Sani System sp. Z o.o. Sp.k.
Borówkowa 24

65-124 Zielona Góra

Tel. 68 422 70 90
Tel. 792 123456

Info@sanisystem.pl


