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עם מנורת UVC במזגן הביתי



אולי בעתיד לא נבין איך יכולנו לחלוק 
חיידקים,  הרבה  כך  כל  עם  ביתנו  את 
וירוסים, פטריות, עבשים, נבגים ושאר 
באיכות  שחיבלו  מקרוסקופיים  יצורים 
למיטה  אותנו  ריתקו  ואף  בסתר  חיינו 

לא פעם.
מחכה  כבר  שהעתיד  כאלה  יש  אבל 
 .UVC מנורת  בדמות  בבית  להם 
טכנולוגיה ייחודית זו, המשולבת בקלות 
האוויר  את  מטהרת  הביתי,  במזגן 
הישארותם  את  ומונעת  ביתם  בחללי 
של אורחים לא רצויים. גם אתם יכולים 

להיות ביניהם!

?UVC איך פועלת מנורת

מזגנים  בתוך  המותקנת   UVC מנורת 
ביתיים )מיני מרכזי ומפוצלים( מייצרת 
המשמידה  סגול  אולטרה  אנרגיית 
באופן מיידי מיקרו-אורגניזמים מזיקים 
המצויים בבית. כך, האוויר הנכנס ויוצא 
תמיד  מטוהר   - הביתיים  מהמזגנים 

ומייצר עבורנו סביבה סטרילית. 
הסיטואציה  את  מכירים  בוודאי  אתם 
מתחיל  הבית  מבני  מישהו   - הזאת 
שרשרת  נוצרת  יומיים  ותוך  להשתעל 
בית  לדמוי  הבית  את  שהופכת  חולים 

את  למנוע  יכולה   UVC מנורת  חולים. 
בדיוק הסיבה שהיא  זו  הזה.  התרחיש 
במיוחד  רבים,  חולים  בבתי  מותקנת 
מזה  מוכרת  הטכנולוגיה  שם  בארה"ב 

25 שנים.
שאנו  האוויר  מחלות,  ללא  גם  אך 
במזיקים  עמוס  בביתנו  נושמים 
חוסר  ירודה.  חיים  לאיכות  האחראים 
וגם  נשימה  קוצר  אלרגיות,  ריכוז, 
תוצאה  להיות  יכולים  כרוניות  מחלות 
של מיקרואורגניזם היושבים אתנו יחד 
אתנו  ונכנסים  משפחתיות  לארוחות 

למיטה כל לילה. 
החדשות הטובות הן: שבקלות ובעלות 
השווה לכל נפש, ניתן לשדרג את איכות 
 UVC מנורת  יתואר.  בל  באופן  חיינו 
חדשים  במזגנים  בפשטות  מותקנת 
של  הסטריליות  על  ושומרת  כישנים, 
צינורות הקירור ותעלות האוויר, כאשר 
החיידקים  רובד  את  משמידה  היא 
המצטברים על החלקים הפנימיים של 

לטיהור  בנוסף  מכך,  כתוצאה  המזגן. 
נסתמת  אינה  האוויר, מערכת הקירור 
חסכון  תוך  אופטימלי  באופן  ופועלת 

בעלויות תחזוקה ואנרגיה. 
שנערכו  מדעיים,  מחקרים 
בארה"ב  מובילות  באוניברסיטאות 
הגבוהה  יעילותה  את  חשפו  ובקנדה, 
זו והוכיחו את תועלתה  של טכנולוגיה 
התחזוקה  הבריאות,  לטובת  הרבה 
סגול(.  באתר  מחקרים  )ראו  והחיסכון 
בתקנים  עומדת   UVC מנורת  כן  כמו 
להגנת  המשרד  של  ביותר  החמורים 

.)EPA( הסביבה האמריקאי
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שנה  ולאחר  המערכת  את  להתקין 
לתאום  החברה  עם  קשר  ליצור  ניתן 

החלפת נורה.
נמנים  טכנולוגיות  סגול  לקוחות  עם 
כמו:  בארץ  מרכזיים  חולים  בתי 
וולפסון,  רמב"ם,  שניידר,  בילינסון, 
הילל יפה, בני ציון חיפה, חברת  ההיי 
טעם  טיב  המזון  רשת  אל־אופ,  טק 

וקניון דיזינגוף סנטר.
המנורה  להזמנת  עתה  התקשרו 
המהפכנית, ואם מישהו יתעטש בבית, 
תגידו לו לבריאות. החיים לא יתהפכו, 
לכם  יש  השנה  כי  בשנה שעברה,  כמו 
אם   .UVC מנורת   - במזגן  קטן  ג'יני 
לכל  כואב  לא  חיסון  של  סוג  תרצו,  

המשפחה.
נשמח לעמוד לשירותכם
ושיהיה לכם לבריאות.

מתקדמים לסגול

ידי  משווקת בישראל על   UVC מנורת 
מתקדמות  טכנולוגיות  סגול  חברת 
בע"מ - החברה המובילה בארץ בתחום 
במערכות  לטיפול   UV טכנולוגיית 

מיזוג.
באופן  מייצגת  טכנולוגיות  סגול 
אפריקה,  ובדרום  בישראל  בלעדי, 
זוהי  הקנדית.  את חברת               
 20 מזה  בעולם,  המובילה  החברה 
 ,UV טכנולוגיית  ושיווק  בפיתוח  שנה, 
אלקטרוניות  בקרה  ומערכות  יישומים 

מתקדמות ופורצות דרך.
לשירות  מחויבת  טכנולוגיות  סגול 
היום,  שעות  כל  לאורך  זמינות  אישי, 
ואחריות מקיפה לכל רכיב ממוצריה. 
הלקוח  לבית  מגיע  מורשה  מתקין 
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