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Toplu Taşımada Güvenli Ulaşım Ortamı Sağlıyoruz! 

Müşterilerinizi ve iş arkadaşlarınızı nasıl güvende tutacaksınız? 

Toplu taşımada özellikle, Otobüs, Metro, Tren ve Deniz Otobüsleri gibi araçların içindeki kapalı alanlar, 

hava kirliliğine en maruz kalan alanlardır. 

Nanogenair® Nano Hijyen Reaktörlü UV Hava 

Temizleme Cihazı CT Pro Max ile ulaştırma sektöründe 

havayı temizleyerek temiz hava şartlarını sağlamak 

mümkün. 

Toplu Taşımada temiz hava koşullarını sağlayarak 

ekonomimize katkı sağlamayı hedefliyoruz. 

Güvenli toplu taşıma, ülkemiz için ekonomimizin 

anahtarıdır. Nanogenair® Toplu taşımalarda – Kara, 

Deniz ve Hava yolu taşımacılığında özellikle, 

Otobüslerde, Uçaklarda, Trenlerde ve Metrolarda 

temiz hava koşullarını sağlayarak sürücü sağlığını 

korurken yolcu güvenini de geri kazandırır. 

Nanogenair®   ile Yolcu güvenini geri kazan!  

Nanogenair® Nano Hijyen Reaktörlü eşsiz teknoloji ile toplu taşımalardaki havayı temizliyoruz. 

Montaj esnekliği: Çeşitli montaj braketleri ve sabitleme seçenekleri ile sunulan Nanogenair® Hava 

Temizleme Cihazlarımız, her türlü toplu taşıma araçlarına monte edilebilir. 

 

1. UV hava Temizleme Cihazı CT PRO MAX, 

Hava Temizleme cihazımız CT PRO MAX aracın mevcut ısıtma 

havalandırma sistemine entegre edilir. Burada bir iyileştirme 

çözümü de mümkündür. Hemen Kullanıma hazırdır. UV Hava 

temizleme Cihazı CT PRO Max doğrudan yolcu bölmesine 

havalandırma kanallarına monte edilir.  

Portable Hava Temizleme Cihazı CT PRO M1  

Portable CT PRO M Özel askı aparatı ile asılır operatöre özel 

avantajlar sunar. 

Sağlam ve bakımı kolay 

Hafif, ancak toplu taşıma araçlarının zorluklarına dayanacak 

şekilde üretilen CT Pro Max ve CT Pro M1 kurulumları kolaydır, minimum servis gereksinimiyle uzun 

süreli çalışma için tasarlanmıştır. 

Sürdürülebilir, düşük maliyetli çözüm 

Düşük enerji tüketimi sayesinde Nanogenair®   Hijyen Reaktörlü Hava Temizleme Cihazlarımız yatırım 

maliyetlerini azaltır ve yatırım getirisini en üst düzeye çıkarır. 
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Temel özellikler/Avantajlar 

• Toplu taşımalarda havayı temizlerken temiz hava koşulları sağlar. 

• Sürekli havayı temizlerken Kirli havayı temizleyerek Kokuyu engeller 

• Yolcu için temiz hava konforu sağlar 

• Düşük gürültü seviyesi 

• Sürüş sırasında sürekli çalışma 

• Mevcut bir klima sisteminin verimliliğinde dikkat dağınıklığı yoktur. 

• Uzun ömürlü, neredeyse bakım gerektirmeyen çalışma. 

Araştırmalar, toplu taşıma araçlarının ve özel araçların içindeki havanın dışarıdan iki buçuk kat daha 

kirli olabileceğini gösteriyor.  

Ulaşım istasyonları ve platformları da güvenli olmayan hava kirliliği seviyeleri için ortak bölgelerdir. 

Kalp, akciğer ve diğer hastalıklara neden olduğu bilinen, hava kirliliğine maruz kalmanın artması da 

daha şiddetli semptomlarına neden olabilir. 

Nanogenair® Clean Teknoloji Hava Temizleme Cihazlarımız bu iki zorluğun da üstesinden gelmeye 

devam ediyor. Benzersiz ve patentli hava akışı teknolojimiz, her türlü toplu taşıma araçlarında Havayı 

temizleyerek sağlıklı ve temiz hava şartlarının oluşmasını sağlar. 

Yolcu için konfor, Düşük gürültü seviyesi! 

UV Hava Temizleme Cihazlarımız otobüslerin yolcu bölmesindeki havayı temizlerken sağlıklı hava 

ortamı sağlar.  

Cihaz bakım gerektiriyor mu? 

Hayır, cihaz bakım gerektirmez, filtre ve benzeri bakım parçaları yoktur. Bununla birlikte, özellikle 

"tozlu" koşullarda, UV-A lambadaki tozun temizlenmesi tavsiye edilir, aksi takdirde radyasyonun 

etkinliği bozulabilir. 

Bir UV temizleyicinin ömrü nedir ve lambanın değiştirilmesi gerektiğini nasıl bilebilirim? 

9000-15.000 saatlik çalışma süresiyle, kurulu UV-A lambaları çok dayanıklıdır ve çok nadiren 

değiştirilmeleri gerekir. Koruyucu ve sağlam paslanmaz çelik gövde sayesinde cihazlar, kamuya açık 

karayolu trafiğinde uzun süreli kullanım için idealdir. 

Operatör olarak UV-A lambasını değiştirebilir miyim? 

Cihaz her durumda güç beslemesine sahip olmamalıdır ve kullanım talimatlarına göre diğer tüm 

güvenlik düzenlemelerine uyulmalıdır. 

Pek çok ülkede hala hiç klimasız ve temiz hava havalandırma cihazlarına sahip olmayan çok sayıda 

otobüs bulunmaktadır. 

Sonuç: Otobüse her zaman ihtiyaç duyduğumuz kadar temiz hava alamıyoruz! 

Klima ünitesi olmasa bile Hava Temizleme Cihazı çalıştırmak mümkün müdür? 

Bunun için özel tasarımlı eşsiz Nano Hijyen Reaktörlü Portable Hava Temizleme Cihazlarımız CT PRO 

M1 kullanıma sunulmuştur. Klima Havalandırma sisteminden bağımsız olarak çalışmaktadır. 


