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SANIMIST 
DEZINFEKČNÍ SYSTÉM

Systém Sanimist spojuje dvě funkce: dezinfekci a 
zvlhčování (adiabatické chlazení) v komerčních a 
průmyslových objektech a to jak na otevřených i 
uzavřených místech. Nepoužívá žádné chemické 
prostředky. Sanimist vám umožňuje dezinfikovat, 
sanitovat  a dezodorovat životní prostředí odstraněním 
plísní, bakterií a inaktivací virů a oxidací mnoha 
organických a anorganických kontaminantů 
přítomných ve vodě i vzduchu.
Technologie Sanimist se používá s ventilátory 
Skymist a Wallmist. Kyslík, složený ze 2 atomů, 
je spojen s třetím atomem kyslíku za vzniku nové 
molekuly O3. Je to nestabilní vazba a po 
několika minutách nečinnosti se vzduch v 
prostředí zakryje čistým kyslíkem. Neexistují 
žádné zbytky, které by bylo třeba  odstranit, 
prostředí je ihned připraveno k využití lidmi nebo 
zvířaty.
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SANIMIST 
DEZINFEKČNÍ SYSTÉM

Produkuje vysoce účinné O3. Kompletně z nerezové oceli. Může být 
instalován na strop a umožňuje čištění o 360 °. Kompletně ovládané 
pomocí smathphone s různými dostupnými programy, včetně denních 
časování, zapnutí a vypnutí pomocí aplikace. Vhodný pro objemy do 
150 mc / 3.          

    Pro radikální dezinfekci je nutné ošetřit prostor po dobu nejméně 30 
minut bez přítomnosti lidí nebo zvířat.

Rozměry (CM) 
Otáčky (RPM)  
Příkon (W)  
Napájení (V) 
Oscilace

  

Radiální ventilátor z nerezové oceli, produkuje O3 pro velké prostory. 
Lze namontovat na zeď pomocí nastavitelných upevňovacích držáků.
Možnost orientace svisle a v různých výškách.
Prostřednictvím speciální platformy (volitelné) můžete Wallmist 
používat na podlaze a snadno se s ním pohybovat. Pro radikální 
dezinfekci je nutné ošetřit oblast po dobu nejméně 30 minut bez 
přítomnosti lidí nebo zvířat.

Otáčky (RPM) 
Příkon (W) 
Napájení (V) 

  
Pro plochu

Mn. vzduchu (M3/H) 
Pro plochu

Oscilace
Mn. vzduchu (M3/H)
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PŘÍKLADY VYUŽITÍ

Použití  technologie Sanimist je navrženo jako náhrada za použití chemických (toxických) prostředků, jako je chlor nebo 
ošetření vápnem, které mohou být toxické, žíravé a vysoce leptavé.
Sanimist je zásadní pomoc při  dezinfekci prostředí, zde jsou příklady použití:

Veřejný sektor

Školy, kina, divadla 
Obchodní centra
Kanceláře, konferenční 
centra, knihovny

Zdravotnictví
Nemocnice, ordinace  - zubní ordinace
veterináři, čekárny, domovy pro seniory, 
chemický průmysl a farmaceutika

Potravinářství
Chladicí místnosti, Chlazené pulty,
Vitríny, Chlazené vitríny, Přeprava 
chlazeného zboží, Průmyslové a 
potravinářské laboratoře
maso-ryby-ovoce-atd.

Stravování a hotelnictví
Restaurace, Hote ly, Bary, 
Hospody, Agroturistika, Vinárny, 
Diskotéky, Obchody ...

Soukromý sektor
Domy, k luby Soukromé, 
tělocvičny 

V místech s vysokou koncentrací lidí je
Sanimist  schopen čistit  a dezinfikovat 
vzduch a vytváří tak zdravé prostředí, které 
zpříjemňuje pobyt a zlepšuje výkon a 
psychickou koncentraci.

Na těchto místech je důležité vždy udržovat 
místnosti  aseptické. Sanimist díky iontům
kyslíku , oxiduje bakterie a viry s účinností 
snížení až 99%, a to dokonce i na povrchu a 
pracovních nástrojích.

     
     

  
      
       

 
     

Sanimist je zásadní pomoc při uchovávání 
čerstvých potravin a vyhýbání se oxidaci masa 
ze zeleniny.
Ničení bakterií a choroboplodných zárodků 
nejen chrání potraviny, ale také zlepšuje 
kvalitu obchodů a restaurací.
Sanimist zaručuje hygienu a dezinfekci v 
celém potravinovém řetězci.

V místech přípravy jídla je nutné udržovat  
prostředí co nejvíce sterilní a hygienické, 
eliminující bakterie  a plísně. Sanimist 
představuje ideální řešení pro toto prostředí . 
Eliminuje zápach vzduchu nejen v kuchyni, ale 
také v zasedacích místnostech, v hale a v 
hotelových pokojích.

Čistý vzduch zvyšuje hloubku dechu a 
psychofyzikální pohodu a přináší výhody v 
každém věku. V domácnostech a soukromém 
prostředí se aktivní kyslík  ze Sanimistu  dostane 
všude a čistí vzduch od prachu,  čistících 
prostředků, bakterií, plísní a roztočů.
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