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Havadaki Her Tür; Bakteri, Virüs, Mantar, Küf ve Sporların  Yok 
Edilmesinde Etkin Çözüm





XRETON‐P ve UVION PATOJEN İYONİZATÖRÜ 

Negatif iyon, atmosferik plazma ve ozon (O3) üreterek ortamda bulunan patojenleri,

virüsleri, bakterileri yok eder. Havada bulunan virüs, mantar, küf ve sporların imha

eder, aynı zamanda havayı partiküllerden, polen ve etilen ajanlarından temizleyerek

steril bir atmosfer sağlar.

Kullanım Alanları:
Hastaneler, hastane koridorları, revir ve klinikler, okullar, sınıflar, banka şubeleri, 

ofisler, konferans salonları, lobiler, restoranlar, yemekhane ve kafeler, ev ve yaşam 

alanları, yurtlar‐koğuşlar, yiyecek depoları, izolasyon odaları...

kısacası hayatımızın geçtiği her yer.



Patojen İyonizatör cihazı (Profesyonel Hava Sterilizasyon

Cihazı) sterilizasyon ve hijyene ihtiyaç duyulan bütün alanlar

için kullanılır.



Temiz ve Steril Hava İhtiyacınızı Karşılıyoruz !

Havadaki Her Tür Bakteri, Virüs, Mantar, Küf ve 
Sporların Yok Edilmesinde Etkin Çözüm



ENFEKSİYONLARDAN KORUNMAK İÇİN
SADECE  EL YIKAMAK YETMEZ.

İÇİNDE BULUNDUĞUNUZ ORTAMDA

SOLUDUĞUNUZ HAVANIN DA

BAKTERİ ve VİRÜS GİBİ YABANCI ORGANİZMALARDAN

ARINDIRILMASI GEREKMEKTEDİR



XRETON‐P ve UVION PATOJEN İYONİZATÖRÜ 
ÇALIŞMA  ÖZELLİĞİ

 Cihaz; negatif iyon , atmosferik plazma ve ozon(O3) üreterek ortamda
bulunan patojenleri, virüsleri, bakterileri, Etilen ajanlarını yok eder.

 Havada bulunan virüs, mantar, küf ve sporları imha eder, aynı zamanda
havayı partiküllerden, polen ve etilen ajanlarından temizleyerek steril bir
atmosfer sağlar.

 Cihaz, etkin ve kendine özgü dizaynı sayesinde çok az yer kaplar; duvara
veya tavana montajını mümkün kılarak büyük bir alana veya özel
şartlara ihtiyaç duymadan çalışır.

 Modellere göre 100 ‐ 1000 m3/h hava değişim hızı sayesinde

25‐50m2'lik alanlarda hava sterilizasyonu sağlar.



XRETON‐P ve UVION PATOJEN İYONİZATÖRÜ 
ÇALIŞMA  ÖZELLİĞİ

 UVİON CİHAZI tek başına sistem olarak çalışabilen komple bir
sterilizasyon ve atmosferik plazma ve negatif iyon jeneratörü sistemi
içermektedir.

 Cihazımız havaya yayılan patojenleri ve zararlı gazları içerisine çekerek
sahip olduğu reaktöründe foto katalitik reaksiyon ile bio‐aktif hidroksil
radikalleri , bakterileri,mikroorganizmaları, virüsleri, mantarları, küfleri
ve sporları, etilen ajanları imha ederek ortamı hijyenik hale getirir

 Ayrıca ortamda bulunan partiküllere negatif iyon yükleyerek yere
çökertme etkisinin yanında elektrostatik olarak tutulmasını sağlar.

 Cihaz içerisindeki germisidal(UV) ışık ile ayrıca hava dezenfeksiyonuna
destek olunur.







ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
UVION



Cihaz, etkin ve kendine özgü dizaynı sayesinde çok az yer kaplar; duvara veya
tavana montajını mümkün kılarak büyük bir alana veya özel şartlara ihtiyaç
duymadan çalışır.

Modellere göre 100 - 300 m3/h hava değişim hızı sayesinde 25-50 m2'lik
alanlarda hava sterilizasyonu sağlar.
Uvion cihazının şasesi özellikle 304 paslanmaz çelikten üretilmiş olup negatif
iyonlardan dolayı okside olmaz. Cihaz içinde Titanyum dioksit, AgI, CuS kaplı
boroslikat cam tüpten mamul iyon jeneratörü bulunmaktadır. Bu mekanizma
sistemde bulunan Etilen bazlı gaz ve partikülleri katalitik invertörü sayesinde
-OH'lara (hidroksil eklerini) parçalayarak gazların ayrışmasını, mikro
organizmaların yok edilmesini ve (-) eksi iyonlar vasıtası ile partiküllerin yok
edilmesini sağlar. Fotokatalitik reaksiyon oluşturarak hava yoluyla yayılan
patojenleri ve gazları etkisiz hale getirir.

Ses debisi: 44-55 dB, Takribi Ağırlık: 11,5 kg, Tutturma aparatları: Plastik dübel
destekli 2 vida, Güç Kaynağı: Cihaz şehir şebekesiyle çalışmaktadır. Çalışma
gerilimi: 220V, 50-60 Hz’dir.



Cihaz tek başına sistem olarak çalışabilen komple bir atmosferik plazma
sterilizasyon ve negatif iyon jeneratörü içermektedir. Cihazın en önemli
özelliklerinden birisi de havaya yayılan patojenleri ve zararlı gazları içerisine
çekerek sahip olduğu reaktöründe foto katalitik reaksiyon oluşturarak ortamı
hijyenik hale getirmektir.

Ayrıca ortamda bulunan partiküllere negatif iyon yükleyerek metal elektrostatik
fitrelerde tutulmasını sağlar. Cihaz içerisindeki mor ötesi (UV) ışık ve bio-aktif
hidroksil radikalleri karışımı ile bakterileri, virüsleri, mantarları, küfleri ve
sporları, etiolojik ajanları imha ederek ortamı hijyen hale getirir. Özellikle
ortamda bulunan çürütücü etkiye sahip Etilen gazlarının (C2H4) yok edilmesini
sağlar.

Cihazda bulunan UV 254 nm ışın etkisi mikroorganizma öldürücü etkiye
sahiptir. Ayrıca 2. kullanılan ışın kaynağı 400-700 nm etkinliğe sahip olup
istenmeyen radikallerin iyonize olmasında ve katalitik etkinin artmasında
yardımcı olur.







ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
XRETON‐P



Patojen İyonizatör cihazı sterilizasyon ve hijyene ihtiyaç duyulan bütün alanlar
için kullanılır. Özellikle hastane birimlerinde (ameliyathaneler, yoğun bakım
üniteleri, izolasyon odaları, sarı alanlar, triaj alanları, laboratuvarlar,
muayenehaneler, klinikler, vs) kontaminasyon riskinin bulunduğu kalabalık
ortamlarda (askeri koğuşlar, sınıflar, bankalar, ofisler, havaalanı, alışveriş,
eğlence merkezleri, resmi daireler vs. gibi) hijyenik imalathaneler, İMMUN
SISTEMI DUSUK HASTALARIN EV ORTAMLARI ile zararlı madde, partikül,
koku, gaz ve mikroorganizmaların istenmediği her türlü ortamlar için üretilmiştir.
Filtreli Mobil Hava Sterilizatörü olan XRETON-P Uvion Mobil; Uvion serisinin
hareket edebilme kabiliyetinde olan; atmosferik plazma, ozon, iyonizer, UV
desteği ve HEPA/ULPA filtre ile ortam dezenfeksiyonu yapabilen ürünüdür.
Cihaz negatif iyon ve ozon (O3) üreterek ortamda bulunan patojenleri, virüsleri,
bakterileri yok ederek; homojen dağılımlı hava filtrasyon ve sterilizasyonu
yapar. Hafif, Taşınabilir, kompakt dizayn ve faraday kafes niteliğindeki özel
tasarımı ile dikkat çeken mobil ünite; havada bulunan virüs, mantar, küf ve
sporları imha eder ayni zamanda havayı partiküllerden temizleyerek steril bir
atmosfer sağlar. Etkinliği üniversitelerce test edilmiştir. Bulunduğu ortamda
kişiler varken 24 saat kesintisiz çalıştırılabilir.
Merkezi sisteme destek olarak kullanımı uygundur.



Yüksek verimlilikte tutuculuğa sahip Ana HEPA Filtresi ile de; 0.3 - 0.5
mikrondan büyük partiküller üzerinde %99,998 tutuculuğa sahiptir.

Patojen İyonizatörüNasıl Çalışır?
Normal atom yada moleküller fazladan elektron kazandıklarında negatif iyon
haline geçerler ve ortamdaki havanın kalitesini arttırırlar.

Uvion cihazı HV, atmosferik plazma, Titanyum dioksit (TiO2), Gümüş iyodür
(AgI), Bakır sülfat (CuS) kaplı Boroslikatcam tüpler ve kısa dalga ışık kaynağı
içeren ileri teknolojisi sayesinde negatif iyon, oksijen ve ozon gazı üreterek
ortamdaki koku ve kirlenmeyi giderir. Mobil ünite'nin içinde bulunan UV
lambalar ile ortam patojenlerine karşı etkinliği yükseltilmiştir.
Cihazda Filtrasyon Kaset tipinde büyük partikülleri tutan ön filtre ve ANA
filtreden oluşur.



Cihaz ayakları etrafında çevrilebilir. Ayakları kilitlenebilir tiptedir. Mikro
organizma yükü yoğun olan alanlarda 30-40 m2 alan için etkindir. Normal
ortamlarda 50-60 m2 alan etkinliği mevcuttur. Maksimum 400 m3/h kapasite ile
yoğun bakım, ameliyathane, izolasyon odaları… gibi özel alanlar için
filtrasyona destek aynı zamanda ortam havası dezenfeksiyonu yapabilir, Hasta
odaları ve özel hastalar için ev koşullarının iyileştirmesinde de tek başına
çözüm sağlar.

Filtreler kolay değiştirilebilir.

Cihaz üzerinde bulunan UV ve katalitik lambalar (9000 saat) ömürlüdür,
Filtreler tıkandıkça değiştirilmelidir, minimum-maksimum hava akışı uzaktan
kumanda ile ayarlanabilir.

Cihaz On-Off butonu ile açılıp kapanır.
En: 320 mm., Boy: 320 mm., Yükseklik : 820 mm. (ayaklar dahil),
Toplam Ağırlık: 28 Kg
Enerji: 220 V 50-60Hz (tüm değerler için ±%10)









XRETON‐P UVION ileHava Sterilizasyonu ve Dezenfeksiyonu 
Nasıl Yapılır?

Xreton-P Uvion oluşturduğu negatif iyonlar fazladan elektron kazanmış olan
iyonlardır. Normal atom ya da moleküller fazladan elektron kazandıklarından
negatif iyon haline geçerler. Cihazın meydana getirdiği negatif iyonlar oksijen
atomundan yapılmışlardır. Doğada aynı işlem sürekli olarak gerçekleşmektedir.
Doğada bulunan iyonlar güneş ışığı, radyasyon ve hava hareketlerinden dolayı
meydana gelmektedirler.
Fazladan elektrona sahip olan negatif iyon moleküllerinin çevreye pozitif bir
etkisi vardır. Ortamdaki kokuyu nötralize ederek temiz havaya katkıda
bulunurlar. Araştırma çalışmaları negatif iyonların biyolojik etkinliğini
ispatlamıştır.
Negatif ve pozitif iyon sayısı toplamı ortamda sabit bir değere sahiptir.

Ne kadar çok negatif iyon varsa ortamda o kadar az kirlenme veya havada
dolaşan daha az parçacık olacaktır. Negatif iyonlar fazla elektronu olan
kokusuz oksijen atomlarıdır. Ozon ise 3 adet oksijeni bulunan moleküldür.



Ozon konsantrasyonu fazla ise kokusu algılanabilir. Negatif iyon oluşturmak
için yüksek voltaj ve UVC ışığı gereklidir. Oksijen atomları bu şartlar altında
elektron kazanarak negatif iyon haline geçerler.
Negatif iyonlar havadaki partikül sayısını (toz ve polen) düşürür. Fakat kokuları
gidermede ozon kadar etkili değildir. Güvenli seviyedeki ozonlar havada yüzen
parçacık sayısını düşürmez ama kokuları elimine ederler. Ozon gazı kısa
ömürlü, kararsız ve çok aktif bir gaz olup koku veya diğer gazlar ile
münasebetinde zararsız karbon dioksit ve su buharına dönüşür.

Ozon gazının oluşumu; oksijen atomları yüksek voltajlı elektrik veya yüksek
enerjili UVC'ye maruz kaldığında atomlarına ayrılır. Ayrılan oksijen atomu
yakınında bulunan bir oksijen O2 atomu ile birleşerek O3 oluşturur.
Uvion cihazı yüksek voltaj, Titanyum dioksit, AgI, CuS kaplı Boroslikat cam
tüpler ve UVC altında negatif oksijen ve ozon gazı üreterek ortamdaki koku ve
kirlenmeyi gidererek mikrop, virüs, mantar, küf ve sporları yok eder.
Cihaz kompakt halde olup enerji kablosu dışında bir aksesuarı
bulunmamaktadır. Ancak Cihaza istenildiği taktirde tak-çıkar özellikli ve
temizlenebilir yan filtreler takılabilir. Cihaz uzaktan kumandaya sahiptir.
Uvion cihazı tam etkinlik için yerden en az 2,20 m. yüksekliğe takılmalıdır.



UYGULAMA 
ÖRNEKLERİ





















CERRAHPAŞA 
TIP FAKÜLTESİ



ULUS DEVLET 
HASTANESİ 



KAHRAMANMARAŞ
NECİP FAZIL 

ŞEHİR HASTANESİ 



KAYSERİ EĞİTİM
VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ



ANKARA ZÜBEYDE
HANIM DOĞUMEVİ



SAMSUN
ÇARŞAMBA 
DEVLET 

HASTANESİ





KURUM ADI İL MİKTARI BİRİMİ

SEMCO /ALTOR SURİYE 2 ADET

ALBEK MAK/YÖRSAN SÜT ÜRÜN BALIKESİR 1 ADET

G.ANTEP  İL SAĞ MDR GAZİANTEP 7 ADET

DÜNDARBEY ANAOKULU ISPARTA 1 ADET

GÜLPEMBE ANAOKULU ISPARTA 1 ADET

GALENA SAĞLIK LTD ŞTİ İSTANBUL / ANADOLU
1 ADET

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP 3 ADET

ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ ANKARA 1 ADET

GAZİ DEVLET HASTANESİ ANKARA 1 ADET

BİNAŞ MEDİKAL İSTANBUL / AVRUPA 2 ADET

DELTA TRADE COMPANY İSTANBUL / AVRUPA 6 ADET

KAĞIZMAN DEVLET HASTANESİ KARS 3 ADET

MERSİN VEREM ŞAVAŞ DİSPANSERİ MERSİN 8 ADET

BURSA VEREM SAVAŞ DERNEĞİ BURSA 6 ADET

DELTA TRADE/ ZAKHO‐SORAN HAST İÇİN İSTANBUL / AVRUPA 12 ADET

ULUS DEVLET HASTANESİ ANKARA 4 ADET

TOPRAKLIK AĞIZ VE DİŞ SAĞ MRKZ ANKARA 1 ADET

KMS / ÇİZGİ MÜHENDİSLİK / KISMET MAKİNA ANKARA 1 ADET

İSTİKBAL FABRİKASI ( KAYSERİ )  KAYSERİ 1 ADET

MERSİN HALK SAĞLIĞI LAB  MERSİN 1 ADET

AV.CENGİZ GÖKÇER DEV HAST ( YENİ ERSİN ERASLAN )  GAZİANTEP
1 ADET

GAZİ ÜNİV SAĞLIK KULTUR DAİRE BAŞKANLIĞI  ANKARA 1 ADET

AFYON KOCATEPE UNİV DİŞ HASTANESİ  AFYON 2 ADET



KURUM ADI İL MİKTARI BİRİMİ

EMNİYET GEN MD.LÜĞÜ ANKARA 1 ADET

VEREM SAVAŞ DER.MERSİN MERSİN 1 ADET

İMİR KİMYA ADANA 1 ADET

NUSAYBİN TIP MERKEZİ ŞANLIURFA 1 ADET

MESUDİYE VE FATSA DEV HAST ORDU 2 ADET

ALAPLI DEVLET HASTANESİ ANKARA 2 ADET

MACAHEL ARICILIK NAK TİC A.Ş ARTVİN 1 ADET

PAZARCIK DEVLET HASTANESİ KAHRAMANMARAŞ 2 ADET

KONYA EĞT VE ARŞ KONYA 1 ADET

TEKNIQE HOLDINGS PVT LTD  SRİLANKA 2 ADET

ANGORA YEMEK ANKARA 2 ADET

BURDUR AĞIZ VE DİŞ SAĞ MRKZ BURDUR 1 ADET

HACETTEPE MEMUR YEMEKHANESİ ANKARA 2 ADET

HACETTEPE KURU BAKLİYAT DEPO ANKARA 8 ADET

FEMTO TRADE CO KAHİRE / MISIR 1 ADET

23 NİSAN ANAOKULU OSMANİYE/ADANA 1 ADET

SALİH BAHÇELİ İÖO OSMANİYE/ADANA 2 ADET

MUAZZEZ KARAÇAY  İÖO ANKARA 1 ADET

GÜNDEM A.Ş. İSTANBUL / AVRUPA 10 ADET

TEPECİK E.A.H. İZMİR 4 ADET

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP 4 ADET

YILMAZ YANIKGÖNÜL ANKARA 1 ADET

KÖYCEĞİZ DEVLET HASTANESİ MUĞLA 1 ADET



KURUM ADI İL MİKTARI BİRİMİ

AFYON KOCATEPE UNİV DİŞ HASTANESİ  AFYON 2 ADET

HALK SAĞLIĞI MUDURLUĞU  ZONGULDAK 2 ADET

ALİ NİHAT GÖKYİĞİT VAKFI ( İNCİ FİDANLIĞI  )  ANKARA 1 ADET

AKSARAY DEVLET HASTANESİ AKSARAY 3 ADET

ÖZEL BULUT HASTANESİ IĞDIR 1 ADET

ÖZEL TUZLA HASTANESİ  İSTANBUL / ANADOLU
2 ADET

ODTU BİOMATEN BÖLÜMÜ ANKARA 1 ADET

PROTEK ANALİTİK (YURT DIŞI İÇİN DEDİ)  İSTANBUL / ANADOLU
2 ADET

KARABÜK ÜNİV BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖL. KARABÜK
1 ADET

MUĞLA SITKI KOÇMAN EAH MUĞLA 2 ADET

GAZİ UNİVERSİTESİ  ( YEMEKHANE )  ANKARA 1 ADET

SEHA TİRKEŞ ( ŞAHIS ) ANKARA 1 ADET

75. YIL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ANKARA 1 ADET

ORTAKÖY DEVLET HASTANESİ  AKSARAY 1 ADET

MEDIMETAL SARL MOROCCO  1 ADET

ESKİŞEHİR EDU  ESKİŞEHİR 2 ADET

HACETTEPE ÜNİ.HAST.ÇOCUK ONKOLOJİ BİRİMİ ANKARA 1 ADET

ALPER KÜÇÜKGÜZEL İSTANBUL / ANADOLU
2 ADET

CERABLUS HASTANESİ SURİYE 10 ADET

BSCIENCE LTD. DANİMARKA 1 ADET

REDO ANALYZER İSTANBUL / AVRUPA 1 ADET

HACETTEPE ÜN. ÇEVRE MÜH. BÖL. ANKARA 1 ADET

GAZİ ÜNİVERSİTESİ YEMEKHANE ANKARA 3 ADET



KURUM ADI İL MİKTARI BİRİMİ

ANTALYA EĞİT. VE ARAŞT. HAST. ANTALYA
2 ADET

GENBİOTEK LAB. İSTANBUL / AVRUPA
1 ADET

MEDIMETAL SARL MOROCCO
1 ADET

VİZYON STERİLİZASYON ANKARA
1 ADET

TARSUS DEVLET HASTANESİ MERSİN
1 ADET

ERDEMLİ DEVLET HASTANESİ MERSİN
1 ADET

MEDIVATUS NORVEÇ
1 ADET

ORDU DEVLET HASTANESİ ORDU
1 ADET

BEST MED MEDICAL SYSTEMS GAZİANTEP
5 ADET

ALLHUDA ENGINEERING WORKS KATAR
4 ADET

FIRAT ÜNİVERSİTE HASTANESİ ELAZIĞ
1 ADET

HACETTEPE ÜNİ. ÇOCUK HASTANESİ ANKARA
1 ADET




