
UV-C + HEPA FİLTRELİ HAVA 
STERİLİZASYON SİSTEMLERİ

Hycanx Hepa + UVC hava temizleme cihazları, özel olarak tasarlanmış 4-katmanlı filtreleme ve UV dezenfenksiyon
sistemi ile, tüm kapalı ortamlarda havanın içinde sağlığa zararlı olabilecek virüs, bakteri, mantar/ küf ve diğer zararlı
partiküllerin etkisiz hale getirilmesi için güvenli ve etkin çözümler sunmaktadır. 

Virüslerin öldürülmesinde en etkin yöntemlerden olan UV ışın teknolojisi, ve havadaki zararlı partiküllerin
tutulmasında en güçlü sistem olan Hepa filtre kombinasyonu Hepa + UVC Hava Temizleme Cihazlarını diğer 
cihazlardan ayrıştıran en önemli özelliklerdir.

Hycanx Hepa+ UVC Hava Temizleme Cihazları kullanılacak ortamın hava kirliliği seviyesine, ve kullanım alanı 
büyüklüğüne göre farklı hava temizleme kapasiteleri ile 3 farklı model olarak üretilmektedir.

1- Hycanx Hepa+ UVC Hava Temizleme Cihazı - 250 m3/h

2- Hycanx Hepa+ UVC Hava Temizleme Cihazı - 700 m3/h

3- Hycanx Hepa+ UVC Hava Temizleme Cihazı - 1600 m3/h

Ultra sessiz modda çalışma özelliğiyle her 
türlü ofis, okul, ev, kamu kurumu, 
restaurant ve hastane ortamlarında 
rahatlıkla kullanılabilecek şekilde dizayn 
edilmiştir.

Hycanx Hepa + UVC Hava Temizleme Cihazları; 17 Haziran Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından yayınlanan 
‘Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde’ tavsiye edilen HEPA filtreli hava temizleme sistemine birebir 
uygun cihazlardır, ve taşınabilir özellikleri nedeni ile tüm kapalı ortamlarda kolayca kullanılabilir.

Ürün Özellikleri ve Faydaları

• %99.9 virüs ve bakteri öldürme oranı,
• Maksimum virüs ve bakteriyi tutmayı sağlayan 
4-katmanlı filtre,
• Virüs ve bakterileri öldüren UV-C sistemi,
• Yanlış kullanım ve izinsiz erişimi engelleyen 
tüm kapaklarda yer alan güvenlik anahtarı,
• Üç farklı hız ayarı ve en düşük ultra sessiz 
seviyede gece konfor modu,
• Zemin tipi ve duvar tipi uygulamaları ile her 
ortama uygun kullanım imkanı,
• Avrupa standartlarında bileşen kalitesi ile uzun 
ömürlü kullanım,
• Zaman ayar fonksiyonu ile enerji tasarrufu.

Kullanım Alanları

• Okullar ve Üniversite Kampüsleri
• İş Merkezleri
• Oteller
• Küçük işletmeler
• Restoranlar
• Hastaneler
• Fabrikalar
• Sinema ve Tiyatro Salonları
• Kamu Kurumları
• Ev ve Ofisler

HYCANX HEPA + UVC  
HAVA TEMİZLEME ÜNİTESİ
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