


SANITIZACIJA PROSTOROV 

NA OSNOVI TEHNOLOGIJE 

S HLADNO PLAZMO

Trajna in neprekinjena zaščita pred virusi,   

bakterijami in plesnijo tudi ob naši prisotnosti

Učinkovito delovanje proti koronavirusu SARS-CoV-2 do 99,9999 %



4° AGREGATNA STANJA SNOVI

Segrevanje



PLAZMA

PLAZMA V NARAVI GENERIRANA VROČA PLAZMA 



PLAPZMA
PPPAZMA
PLAZMA



HLADNA PLAZMA

APOPTOZA

OČESNE INFEKCIJE

RANE

VSAKODNEVNO 
ŽIVLJENJE



FILTRACIJA

UV ŽARNICE
FOTOKATALIZA

OZON

HLADNA PLAZMA

SISTEMI ZA SANITIZACIJO

Aktivni načini Pasivni načini



PASIVNI SISTEMI

FILTRACIJA
- Potrebna stalna menjava dragih filtrov
- Možnost širjenja mikrobov

UV ŽARNICE
- Učinkovitost zavisi od:

 Razdalje
 Smeri žarka
 Časa izpostavljenosti (zahtevana hitrost zraka manj kot 0.2m/s)

- Ni aktivno v senci predmetov v prostoru

FOTOKATALITIČNI FILTRI - Učinkovitost zavisi od :
- Časa izpostavljenosti (zahtevana hitrost zraka manj kot 1m/s)
- Zahtevana menjava dragih filtrov
- Odpadne filtre moramo odlagati na za to odrejene deponije



AKTIVNI SISTEMI

OZON

- Velika učinkovitost

- Škodljivo za človeška bitja
- Ni primeren za prisotnost ljudi, razen, če je razredčen z zrakom => slabša 

učinkovitost
- Zakonska omejitev : max 0,2 mg/m3

- => potrebno zamenjati zrak, preden vtopijo ljudje v prostor
- Občutljivi ljudje in otroci začutijo draženje že pri 0,12 mg/m3

- Oksidira površine

JONIX HLADNA 
PLAZMA

- Velika učinkovitost
- Ni šgodljiva za človeška bitja
- POPOLNOMA PRIMERENO ZA DELOVANJE OB PRISOTNOSTI LJUDI



JONIX GENERATOR HLADNE PLAZME

Lahko je pritrjen:

- znotraj samostojno stoječe naprave

- znotraj prezračevalnih naprav ali 

prezračevalmih kanalov

Visoka učinkovitost

Zelo majhna priključna moč

Minimalni stroški vzdrževanja



PALETA PROIZVODOV

MATE

STEEL

Cube Vgradni



JONIX CUBE

Majhna poraba energije
Najmanjša poraba energije med 

ionizatorji

Slabe vonjave, ne hvala!
Odstrani vse vrste vonjav od 

kuhanega zelja do cigaretnega dima

Velika kapaciteta
Do 85 m2 površine

Hiter učinek
V 10 minutah pretvori 

postan zrak v planinski 

zrak

Majhnih dimenzij
Samo 25 cm3

Dekontaminacija in 

sanitizacija
Mikroorganizmov in vonjav

Nima filtrov
Zahteva le minimalno 

vzdrževanje



JONIX CUBE



STEEL naprave

Nerjaveča izvedba in hitra montaža

Naprave brez Hepa filtra



MATE naprave

Naravi prijazno in primerno 
za delovanje ob prisotnost ljudi



DUCT 

Montaža znotraj  
(zračnih kanalov, klimatov, konvektorjev...)



UPORABNOST

CUBE, zakaj?

 Izboljša dihalne funkcije
 Preprečuje respiratorne bolezni
 Zmanjšuje alergije
 Odstranjuje viruse, bakterije in plesni
 Zmanjšuje stres
 Izboljša čustvena stanja
 Odstranjuje slabe vonjave

DOMA



CUBE in DUCT, zakaj?
 Izboljšuje dihalne funkcije
 Zmanjšuje stres
 Izboljšuje čustvena stanja
 Odstranjuje slabe vonjave
 Poveča pozornost zaposlenih

UPORABNOST

PISARNE

HOTELI

ZNOTRAJ NAPRAV



MATE, zakaj?
 Filtrira in sanitizira zrak, ki gre skozi napravo
 Dekontaminira notranje površine
 Odstranjuje prah, viruse, bakterije in plesni
 Preprečuje širjenje bolezni
 Izboljšuje dihalne funkcije

UPORABNOST

ZDRAVSTO Paleta naprav MATE



UPORABNOST

SALONI, ORDINACIJE, TRGOVINE ...

VETERINA FRIZERSTVO
MATE



UPORABNOST

PREHRANA

MUZEJI IN GALERIJE

MATE



STAPHYLOCOCCUS AUREUS

ESCHERICHIA COLI

UPORABNOST



UPORABNOST



+4000 kemičnih testov
+6500 mikrobioloških testov
+1300 primerjalnih testov

ZNANSTVENA PODPORA

Oddelek za molekularno medicino 
Univerze v Padovi je pod vodstvom 
prof. Andrea Crisanti v laboratoriju 
preiskusil delovanje ionizacijske 
tehnologije Jonix.
Dobljeni rezultati kažejo, da ima 
preizkušana naprava Jonix CUBE 
učinkovito protivirusno delovanje 
proti SARS-CoV-2 z zmanjšanjem 
virusne obremenitve za 99,9999%. 



CERTIFIKATI

TÜV potrjuje resničnost podatkov in lastnosti, navedenih v znanstveni dokumentaciji in katalogih izdelkov .

Učinkovitost Jonix naprav pri zmanjševanju onesnaženosti zraka v zaprtih prostorih je bila preizkušena 
in potrjena v skladu s patentiranim protokolom Bio-Safe®. 



.


