
Servisler ve Araçlar İçin Birebir Çözüm
Soğuk plazma teknolojisiyle çalışan JONIX UP IN, havalandırma kanallarının iç yüzeyleri 
ve havadaki bakteri, küf, virüs (Covid-19 dahil), kimyasal kirletici, uçucu organik bileşik 
ve kokuları kesintisiz yok eder. JONIX UP IN, otobüs, otomobil gibi küçük alanlarda 
kullanılmak üzere tasarlandı.

Teknoloji
JONIX UP IN, mikrobiyolojik ve kimyasal kirleticileri yoğun bir şekilde yok etme gücüne 
sahip ileri hava iyonlaştırma yöntemi olan Termal Olmayan Plazma teknolojisiyle çalışır. 
Doğal bir fiziksel olay olan Termal Olmayan Plazma elektrik yüklü parçacıklardan oluşan 
iyonlaşmış gazdır. Parçacıklar birbirleriyle çarpıştıkça, herhangi bir kalıntı bırakmadan 
kesintisiz olarak uzun sürelerle kirleticileri yok eden oksitleyici türler oluşturur.

JONIX UP IN’in Sunduğu Avantajlar
Yüksek Verim: havadaki mikrop yükü ve uçucu organik bileşik miktarını %99’a kadar 
azaltır. Covid-19’a karşı etkinliği Padua Üniversitesi tarafından test edilmiş, onaylan-
mıştır.

Doğal İşlem: kimyasal madde kullanmaz ve kalıntı bırakmaz. Asansörlerin içindeki 
havayı ve yüzeyleri herhangi bir yan etki olmaksızın filtreler/temizler.

Kokuları Yok Eder: havadaki kokuları hızlıca yok eder.

Sağlığı Korur: tıp, gıda ve ilaç alanlarında test edilen teknolojimiz her ortamda 
kullanıma uygundur.

24 saat boyunca kapalı alanlardaki
havayı ve yüzeyleri sterilize eder

Bakterilerin çoğalmasını engeller

Organik tüm kokuları temizler

Jonix Up In
Kompakt ve güçlü tasarımıyla yüksek trafiğin 
olduğu asansör, kabin ve ofis gibi küçük alanlar için 
birebir çözüm

Jonix up IN, asansör, kabin, soyunma/giyinme odası 
gibi küçük alanlar ve sessizlik gerektiren ofis veya 
çalışma odası gibi mekanlar için tasarlandı. Soğuk 
plazma teknolojisi sayesinde kapalı alanlardaki 
yüzeyleri ve havayı sürekli temizler ve kirleticilerden 
arındırır. Duvara veya tavana monte edilebilen Jonix 
up IN sade tasarımı ve etkili performansıyla her 
ortam için olmazsa olmazdır. Uzaktan kumandayla 
fan hızı ve saatlik temiz hava akışını isteğinize göre 
ayarlayabilirsiniz.

Tasarım
JONIX UP IN, kompakt tasarımı ve temizleme 
işlemiyle asansörlerde kullanılmak üzere geliştirildi. 
Ayrıca, ofis, soyunma odası, kabin, giyinme odası, 
banyo, elbise odası, doktor ve veteriner bekleme 
odası gibi pek çok farklı küçük ortamda kullanılabil-
ir. JONIX UP IN ister duvara isterse tavana monte 
edilebilir:

Kablolu bir ürün olan JONIX UP IN’i çalıştırmak için 
tek yapmanız gereken 230V / ~ 1 / 50Hz’lik prize 
takmak.

Ölçüler : 300 L x 300 P x 90 H

Ebatlar mm : 4,5

Hava akışı m3/h : 35 - 60 - 90

Maksimum enerji tüketimi (W) : 16 - 21 - 27

Güç kaynağı : 230 V / ~1 / 50 Hz

Entegre elektronik kumanda : Uzaktan cihaz statüsü görüntüleme

Havalandırma Tipi : Alttan Üste


