
 Jonix Termal Olmayan Plazma Teknolojisi, kimyasal 
kalıntı bırakmadan ortamı sürekli temizler ve yüzeyleri 
dezenfekte eder.

Jonix Termal Olmayan Plazma Teknolojisi, özel Jonix 
patentli NTP jeneretörleri tarafından üretilen kontrollü
enerji ile etkinleştirilir ve havayı dezenfekte eder. Aktif 
hava uyarılmış moleküllerden oluşur. Bu moleküller 
hem kirleticileri hemde mikroorganizmaları parçalar, 
yapısal ve fonksiyonel hasar vererek zararsız hale getirir.
(biyosidal ve virüsidal etkili)

Jonix Termal Olmayan Plazma Teknolojisi, virüs (COVİD-19)
dahil) bakteriler, küf, alerjenler, uçucu kimyasallar ve her 
türlü koku gibi havadaki yüzeydeki kirleticileri azaltır. 
Jonix Cube’ ün dezenfeksiyonu sürekli etkilidir. Cihazın 
kullanım süresi boyunca ortamı zararlı maddelerden 
arındırır.

Jonix Cube, 85 metrekareye kadar ortamları sterilize etmek 
için tasarlanmıştır. Doğru konumlandırma ve boyutlandır-
ma konularını mutlaka teknisyenlerimize danışın. Odanızın 
yüzey alanına uygun çalışma seviyesini ayarlamak için 
ayarlar tablosuna bakın.
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Uçucu Organik 
Bileşikler

Koku Bakteri Mantar Virüs

Jonix Cube çoğunlukla İtalyan yan sanayilerinden temin edilen 
parçalarla İtalya’da  üretilmiştir. Çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz, 
ulusal üretim kimliğinin en iyileridir. Her ayrıntısında tutku ve 
uzmanlık vardır.

Jonix Cube aynı zamanda sosyal bir değerdir: cihazların bazı 
bileşenleri, insanların farklı becerilerini tüm topluluk için kaynaklara 
dönüştüren bir sosyal girişim olan Sol. Co. tarafından üretilmiştir.

Jonix Cubes’un etkinliği ve güvenilirliği uluslararası protokoller ve 
sertifikalı laboratuvar testleri ile doğrulanmıştır.

SÜREKLİ
Evlerin ve profesyonel ortamların havasını ve yüzeylerini sürekli 
olarak dezenfekte eder. Yaşarken, çalışırken ve dinlenirken 
herhangi bir kısıtlama olmadan açık tutabilirsiniz.

ÇOK İŞLEVLİ
Jonix patentli jeneratörler tarafından uyarılmış moleküller 
ortamda bulunan kirleticileri (virüsler, bakteriler, küfler, VOC. 
partikül madde) kalıntı bırakmadan ayrıştırır.

TEST EDİLDİ
Jonix termal olmayan plazma teknolojisini kullanarak havayı 
temizler. Covid-19 enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı olur. 
Teknolojinin Covid-19’u önleme kabiliyeti Padua Üniversitesi 
moleküler tıp bölümü tarafından test edildi.

Jonix cube kokuları ve kimyasal/organik kirleticileri azaltır küf oluşumunu 
engeller ve ortamınızı daha sağlıklı hale getirir. Havanız temiz, hafif olacak ve 
anında tazeliği soluyacaksınız. Bakımı hızlı ve kolaydır, ekran, jeneratörleri 
temizleme ve değiştirme zamanı geldiğinde (9000 saatlik kullanımdan 
sonra) sizi bilgilendirecektir. Bir kaç hareketle, bağımsızca cihazı geri 
yükleyebilirsiniz. Jonix YouTube kanalında her adımı açıkça gösteren videolar 
bulacaksınız.

Cihaz virüsidal olarak kabul edilir SARS CoV-2 ile ilgili sonuçlar. SARS CoV-2 
ile VERO E6 (ATCC CCL-81) kullanılarak EN14476:2019 ve EN17272:2020 
uyarınca elde edildi. Bütün deneyler biyo seviyesi 3 olan bir laboratuvarda 
(BSL3) gerçekleştirilmiştir. Jonix cihazlarının kullanımı esnasında pandemi 
önlemlerine ve kısıtlama hükümlerine uyulmalıdır.
Bakteri-küf-VOC virüslerdeki azalma, ortamın özelliklerine ve kullanıma 
(boyut, varlık yoğunluğu) bağlı olarak belirtilenlerden farklı olabilir.

MİNİMUM TÜKETİM
Jonix Cube, düşük enerji tüketimi ile yüksek performanslı 
temizlik sağlar. Cihaz sadece 10 watt tüketir.

TASARIM VE
GÜVENİLİRLİK

COVID-19’a karşı etkili
Padua Üniversitesi’nde Test Edilmiştir.

-99,9999%
Bakteriler, küf, alerjenler, uçucu kimyasallar 
ve her türlü koku gibi havadaki ve yüzeydeki 

kirleticileri azaltır. 
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