
CORONAVIRUS
KILLER 100%

Καθαρίζει, εξαλείφει βακτήρια, ιούς και τα µολυσµατικά σωµατίδια από τον αέρα
και τις συµπαγείς επιφάνειες. ∆ιαγιγνώσκει και διαχειρίζεται την ποιότητα του αέρα.

Καθαρίζει τον αέρα και εξαλείφει τους ιούς. Όλα σε ένα.



Από το 1947 κατασκευάζουµε προϊόντα εξαγωγής για τον καθαρισµό του αέρα.

Η οικογένεια καθαριστών NONVIRAIR® είναι σε θέση να καθαρίσει τον αέρα από επικίνδυνους ιούς, βακτήρια, 
αλλεργιογόνα και σωµατίδια λεπτής σκόνης, µε στόχο την παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για την 
καθηµερινότητά µας. Προστασία από αεροµεταφερόµενες µολύνσεις και αναπνευστικές ασθένειες:
• Εξαλείφει το 100% των ζωντανών µικροοργανισµών, όπως ιούς, βακτήρια, που µπορούν να µεταδόσουν 
µολυσµατικές ασθένειες
• Καθαρίζει το 100% σκόνης και αλλεργιογόνων που µπορούν να δηµιουργήσουν αναπνευστικά προβλήµατα
• Εξαλείφει το 100% ρύπανσης φυσικού αερίου, είτε δηµιουργούνται εντός σπιτιού (από µαγειρική, βαφές, καθαριστικά) ή 
από το εξωτερικό περιβάλλον (από αυτοκίνητα και εργοστάσια, CO2, SO2, όζον…)

Η τεχνολογία NONVIRAIR® βασίζεται σε αλλαγές στην κατάσταση της ύλης µέσω διανοµής ενέργειας, από 
τα σωµατίδια του αέρα καταστρέφει όλους τους ατµοσφαιρικούς ρύπους, συµπεριλαµβανοµένων όλων 
των γνωστών ιών. Μετά τη διαδικασία οι ρίζες υδροξυλίου και το οξυγόνο αναδιατάσουν τις χηµικές τους 
δοµές ώστε να σχηµατίσουν ακίνδυνα µόρια, όπως νερό (H2Ο), διοξείδιο του άνθρακα, οξυγόνο και 
υδρογόνο τα οποία, µε τη σειρά τους, αρχίζουν να σχηµατίζουν νέα υδροξύλια.

Η διαδικασία βάζει τον αέρα σε νέα κατάσταση καταστρέφοντας 
ρύπους από αναδιάταξη χηµικών δοµών που απελευθερώνουν 
υδρογόνο και οξυγόνο από τον µοριακό δεσµό.

Τεχνολογία NONVIRAIR® και η επίδρασή της στον καθαρισμό του αέρα

Πώς λειτουργεί η τεχνολογία NONVIRAIR®;

Φάση 1
Προ-φιλτράρισµα

Φάση 2
NONVIRAIR

Υψηλή τάση που προκαλεί ριζικές
αντιδράσεις

Φάση 3
Αντιδράσεις

Φάση Οξείδωσης

Φάσης 4
Καταλύτης

Καθαρά
συστατικά
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ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΓΥΡΗ ΣΚΟΝΗ ΑΠΟ ΖΩΑ

ΣΚΟΝΗ ΧΗΜΙΚΟΙ ΡΥΠΑΝΤΕΣ VOC ΑΚΑΡΕΑ ΚΑΠΝΟΣ
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Προ-φίλτρο
Κατοικίδια ζώα και σκόνη

NONVIRAIR ® φίλτρο
Ιοί και βακτήρια

Οθόνη αφής TFT

Ενεργός άνθρακας στερεάς κατάστασης
Οσµές, αναθυµιάσεις και

χηµικές ουσίες

Σωµατίδια,
γύρη και ακάρεα

•

* Μόνο σε εκδόσεις Home & Pro

HEPA H13 Φίλτρο Λεπτής Σκόνης

Πλεονεκτήματα των καθαριστών NONVIRAIR®

Τα μοντέλα καθαρισμού αέρα έχουν περιορισμένη απόδοση στην απομάκρυνση ιών. Με την τεχνολογία 
NONVIRAIR® όχι μόνο καθαρίζεται ο αέρας, αλλά επίσης βακτήρια και ιοί εξαλείφονται από στερεές 
επιφάνειες.

Οι περισσότεροι καθαριστές στην αγορά δεν καλύπτουν επιφάνειες και χώρους μεγαλύτερα από 20m2 τα 
μοντέλα μας καλύπτουν επιφάνειες έως 120 m2 ή 300m3.

Με την πάροδο του χρόνου και όταν κορεστούν τα φίλτρα, τα μοντέλα χαμηλότερου κόστους δεν 
αναφέρουν την κατάσταση απόδοσης ή κορεσμού του φίλτρου καθαρισμού, τα μοντέλα CATA αναφέρουν 
σε πραγματικό χρόνο την ποιότητα αέρα χάρη στην οθόνη TFT τους.

Το αρχικό φίλτρο μπορεί να ανακυκλωθεί πλένοντάς το όταν η συσκευή εμφανίσει προειδοποιητικό σήμα.

Το ενσωματωμένο φίλτρο άνθρακα καθαρίζεται αυτόματα μέσω της διαδικασίας του συστήματος NONVIRAIR®
και δεν χρειάζεται να αντικατασταθεί ή να καθαριστεί ,σε αντίθεση με άλλες συσκευές της αγοράς που πρέπει
να αντικαθίστανται κάθε 3-6 μήνες.

Η συμβίωση διαφόρων τεχνολογιών φίλτρων, υπό σωστές συνθήκες χρήσης, επεκτείνει τη διάρκεια 
ζωής του φίλτρου HEPA H13, αποφεύγοντας την αντικατάστασή του μακροπρόθεσμα. Στις χειρότερες 
συνθήκες χρήσης, επεκτείνει την ζωή του τουλάχιστον για 18 μήνες σε σύγκριση με τα άλλα μοντέλα της 
αγοράς που έχουν ζωή από 3 έως 9 μήνες.

Η αποτελεσματικότητα στην απολύμανση ιών και βακτηρίων έχει 
πιστοποιηθεί από το UPC. Η λειτουργική ασφάλεια είναι πιστοποιημένη 
από την VDE. Η ηλεκτρική ασφάλεια και η συμβατότητα EMC έχουν 
πιστοποιηθεί από το επίσημο εργαστήριο Applus



Σύστηµα διάγνωσης ποιότητας αέρα
σε πραγµατικό χρόνο

∆είχνει την τρέχουσα ποιότητα
αέρα εσωτερικού χώρου

NONVIRAIR ®100% ασφαλές. Εξαλείφει ιούς και βακτήρια ακόµη και από επιφάνειες

Θέλετε να ζήσετε σε ένα ασφαλές περιβάλλον απαλλαγµένοι
από ιούς και βακτήρια;

Έλεγχος της ποιότητας του αέρα στη συσκευή σας

ΦΩΤΕΙΝΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ

Οθόνη αφής TFT

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΑΕΡΑ 360º

ΕΞΟ∆ΟΣ ΑΕΡΑ 360º



ΚΑΘΑΡΟΣ ΑΕΡΑΣ/
 ΥΓΙΕΙΝΟ

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟ

ΜΕΤΡΙΟΣ / 
ΑΝΘΥΓΕΙΗΝΟ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ

Σύστηµα διάγνωσης ποιότητας αέρα σε πραγµατικό χρόνο

ΦΩΤΕΙΝΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ



Ικανότητα απολύµανσης όλων των γύρω
επιφανειών όπου θα µπορούσαν να
παραµείνουν ιοί και βακτήρια, αποφεύγοντας
την πιθανότητα µετάδοσης.
Τα µοντέλα Home και Pro διαθέτουν ένα γρήγορο
πρόγραµµα, Surface Sterilization, το οποίο
επιτρέπει σε λίγα λεπτά αποτελεσµατική
εξάλειψη 100% ιών και βακτηρίων που µπορεί
να υπάρχουν σε όλες τις επιφάνειες.

Απολύµανση επιφανειών και αέρα

Αυτοδιάγνωση

Η γκάµα µοντέλων NONVIRAIR® προσφέρει 
ΤΗΝ ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ διπλή ικανότητα 
καθαρισµού ΙΩΝ σε ΑΕΡΑ και  στις
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.
Ο καθαριστής είναι ικανός να καθαρίζει και 
να απολυµαίνει στον αέρα όλα τα 
σωµατίδια (αερολύµατα), αποφεύγοντας 
την άµεση έκθεσή σας σε 
αεροµεταφερόµενες ασθένειες και 
αποτρέποντας την απόθεση των 
αιωρούµενων σωµατιδίων στις επιφάνειες 
του χώρου σας.

Οι ενσωµατωµένοι αισθητήρες παρακολουθούν συνεχώς την ποιότητα του αέρα, ενεργοποιώντας αυτόµατα τον 
καθαριστή ώστε να υπάρχει σιγουριά ότι η ποιότητα του αέρα αξιολογείται και ρυθµίζεται συνεχώς για να
διασφαλίζεται ότι καθαρός αέρας κυκλοφορεί πάντα.



Ξενοδοχεία

Γηροκοµεία

Σπίτια

Σχολεία

Νοσοκοµεία

Γυµναστήρια

Γραφεία

Προτεινόµενες χρήσεις καθαριστών αέρα CATA

Η γκάµα των καθαριστών CATA και η τεχνολογία NONVIRAIR® που διατίθεται στις εκδόσεις Dream, Home και Pro 
έχουν σχεδιαστεί για µεγάλη ποικιλία εφαρµογών, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελµατικό επίπεδο, έχουν 
ικανότητα καθαρισµού για χώρους έως και 120m2.

Και για πολλές ακόμα επαγγελματικές χρήσεις...



120  m 2
300 m 3 = 120m 2 x 2.5 m 

Συνδεθείτε µέσω Bluetooth
στη συσκευή σας

Έλεγχος ταχύτητας καθαριστή
αέρα

Αυτόµατο χρονόµετρο
τερµατισµού

Αυτόµατη λειτουργία χαµηλού
θορύβου, επαλήθευση ποιότητας
αέρα

Περιλαµβάνει τα λεπτά που
απαιτούνται για την
απολύµανση του δωµατίου

∆ιάγµωση ποιότητας αέρα σε πραγµατικό χρόνο

Αυτόµατη λειτουργία, έλεγχος

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ποιότητας του αέρα

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΥΚΤΟΣ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΦΩΤΕΙΝΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

BLUETOOTH
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Παρακολούθηση ποιότητας αέρα σε πραγµατικό χρόνο (εσωτερικό και εξωτερικό):
Επίπεδο ποιότητας αέρα
VOC
CO 2
Σωµατίδια λεπτής σκόνης
NO2 (ρύποι βιοµηχανίας, αυτοκικήτων)
Οζον

Στάδια συστήµατος καθαρισµού NONVIRAIR®:

NONVIRAIR φίλτρο
Φίλτρο άνθρακα στερεάς κατάστασης
HEPA H13 φίλτρο λεπτής σκόνης

Προφιλτράρισµα

Εξαλείφει κάθε είδους ατµοσφαιρικούς ρύπους (εσωτερικούς και εξωρετικούς):
100% ιών και βακτηρίων
100% σκόνη PM10, PM2.5 & PM1
100% λεπτή σκόνη PM0,3 και αλλεργιογόνα
100% ρύπανσης από αέρια (βιοµηχανίας / τσιγάρου / καπνού αυτοκινήτων,
χηµική ουσία VOC…)

Κάλυψη δωµατίου 120 m2  > περίπου 300 m3
CADR (ταχύτητα παράδοσης καθαρού αέρα) 600 m3 / h
Touch control:

Αυτόµατη λειτουργία αυτονοµίας που βασίζεται στην ανίχνευση µη φυσικού αερίου.
6 ταχύτητες καθαρισµού αέρα

Νυχτερινή λειτουργία
Λειτουργία απολύµανσης
Χρονόµετρο 1-12 ώρες

Οθόνη:
Φωτεινή ένδειξη ποιότητας αέρα
Μεγάλη  έγχρωµη οθόνη αφής TFT 5” µε επίπεδο ποιότητας αέρα & γραφικά σε πραγµατικό χρόνο
Φίλτρο καθαρό και δείκτης αλλαγής φίλτρου

Τάση 220/240 V 50 / 60Hz.
Ισχύς 190 W
Βάρος 13,5 κιλά

TFT οθόνη αφής  5”

Τροχοί

 Cod : 02203001    EAN : 8422248100427

Υψηλής απόδοσης καθαριστής αέρα



120 m 2
300 m 3 = 120m 2 x 2.5 m

Συνδεθείτε µέσω Bluetooth
στη συσκευή σας

Έλεγχος ταχύτητας καθαριστή
αέρα

Περιλαµβάνει τα λεπτά
που απαιτούνται για την
απολύµανση του χώρου

Αυτόµατο χρονόµετρο
τερµατισµού

Αυτόµατη λειτουργία χαµηλού θορύβου,
επαλήθευση της ποιότητας του αέρα

∆ιάγνωση ποιότητας αέρα σε πραγµατικό χρόνο

Αυτόµατη λειτουργία, έλεγχος
ποιότητας του αέρα

AΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΥΚΤΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ

BLUETOOTH ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
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TFT 2.8”

Τροχοί

 Cod : 02202005    EAN : 8422248103367

Παρακολούθηση ποιότητας αέρα σε πραγµατικό χρόνο (εσωτερική):
Υψηλής απόδοσης καθαριστής αέρα

Επίπεδο ποιότητας αέρα
VOC
CO
NO2
Όζον

2

Στάδια συστήµατος καθαρισµού NONVIRAIR®:

NONVIRAIR φίλτρο
Προφιλτράρισµα

HEPA H13 Φίλτρο λεπτής σκόνης
Φίλτρο άνθρακα στερεάς κατάστασης

Εξαλείφει κάθε είδους ατµοσφαιρικούς ρύπους (εσωτερικούς και εξωρετικούς):
100% ιών και βακτηρίων
100% σκόνη PM10, PM2.5 & PM1
100% λεπτή σκόνη PM0,3 και αλλεργιογόνα
100% ρύπανσης από αέριο (βιοµηχανία / τσιγάρου / καπνού αυτοκινήτου,
χηµική ουσία VOC από διάφορα προϊόντα…)

Κάλυψη δωµατίου 120 m2> περίπου 300 m3
CADR (ταχύτητα παράδοσης καθαρού αέρα) 600 m3 / h
Touch control:

Αυτόµατη λειτουργία για αυτονοµία, µε βάση την ανίχνευση καπνού ή µη φυσικού αερίου.
6 ταχύτητες καθαρισµού αέρα

Νυχτερινή λειτουργία
Εντατική λειτουργία
Χρονόµετρο 1-12 ώρες

Οθόνη:
Φωτεινή ένδειξη ποιότητας αέρα
Έγχρωµη οθόνη αφής TFT 2.8” µε επίπεδο ποιότητας αέρα & γραφικά
σε πραγµατικό χρόνο
Φίλτρο καθαρό και ένδειξη αλλαγής φίλτρου

Τάση 220/240 V 50 / 60Hz.
Ισχύς 190 W
Βάρος 13,5 κιλά 



60  m 2
150 m 3 = 60m 2 x 2.5 m

Συνδεθείτε µέσω Bluetooth στη
συσκευή σας

Έλεγχος ταχύτητας καθαριστή
αέρα

Αυτόµατο χρονόµετρο
τερµατισµού

∆ιάγνωση ποιότητας αέρα σε πραγµατικό χρόνο

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΥΚΤΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

BLUETOOTH

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Αυτόµατη λειτουργία χαµηλού
θορύβου, επαλήθευση ποιότητας
αέρα

Περιλαµβάνει τα λεπτά που
απαιτούνται για την απολύµανση
του χώρου

Αυτόµατη λειτουργία, έλεγχος
ποιότητας του αέρα

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
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Παρακολούθηση ποιότητας αέρα σε πραγµατικό χρόνο (εσωτερικό και εξωτερικό):
Υψηλής απόδοσης καθαριστής αέρα

Επίπεδο ποιότητας αέρα
VOC
CO 2
Σωµατίδιο λεπτής σκόνης
NO2 (Βιοµηχανία, Αυτοκίνητο)
Οζον

Στάδια συστήµατος καθαρισµού NONVIRAIR®:

NONVIRAIR φίλτρο
Προφιλτράρισµα

HEPA H13 Φίλτρο λεπτής σκόνης
Φίλτρο άνθρακα στερεάς κατάστασης

Εξαλείφει κάθε είδους ατµοσφαιρικούς ρύπους (εσωτερικούς και εξωρετικούς):
100% ιών και βακτηρίων
100% σκόνη PM10, PM2.5 & PM1
100% λεπτή σκόνη PM0,3 και αλλεργιογόνα
100% ρύπανσης από αέριο (βιοµηχανία / τσιγάρου / καπνού αυτοκινήτου,
χηµική ουσία VOC από διάφορα προϊόντα…)

Κάλυψη δωµατίου 60 m2> περίπου 150 m3
CADR (ταχύτητα παράδοσης καθαρού αέρα) 400 m3 / h
Touch control:

Αυτόµατη λειτουργία αυτονοµίας που βασίζεται στην ανίχνευση µη φυσικού αερίου.
6 ταχύτητες καθαρισµού αέρα

Νυχτερινή λειτουργία
Λειτουργία απολύµανσης
Χρονόµετρο 1-12 ώρες

Οθόνη:
Φωτεινή ένδειξη ποιότητας αέρα
Έγχρωµη οθόνη TFT 2.8” µε επίπεδο ποιότητας αέρα & γραφικά σε πραγµατικό χρόνο
Φίλτρο καθαρό και ένδειξη αλλαγής φίλτρου

Τάση 220/240 V 50 / 60Hz.
Ισχύς 95 W
Βάρος 12,5 κιλά

TFT 2.8”

Τροχοί

 Cod : 02202003    EAN : 8422248101165



30  m 2
75 m 3 = 30m 2 x 2.5 m

Συνδεθείτε µέσω Bluetooth
 στη συσκευή σας

Έλεγχος ταχύτητας καθαριστή
αέρα

Αυτόµατο χρονόµετρο τερµατισµού

Αυτόµατη λειτουργία χαµηλού
θορύβου, επαλήθευση ποιότητας
αέρα

Έντατική λειτουργία για άµεση
βελτίωση της ποιότητας του
αέρα

∆ιάγνωση ποιότητας αέρα σε πραγµατικό χρόνο

Αυτόµατη λειτουργία, έλεγχος ποιότητας αέρα

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΦΩΤΕΙΝΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΥΚΤΟΣ

BLUETOOTH   ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ
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Παρακολούθηση ποιότητας του αέρα σε πραγµατικό χρόνο (εσωτερική):
Υψηλής απόδοσης καθαριστής αέρα

Επίπεδο ποιότητας αέρα
VOC
CO 2

Στάδια συστήµατος καθαρισµού NONVIRAIR®:

NONVIRAIR φίλτρο
Προφιλτράρισµα

HEPA H13 Φίλτρο λεπτής σκόνης
Φίλτρο άνθρακα στερεάς κατάστασης

Εξαλείφει κάθε είδους ατµοσφαιρικούς ρύπους (εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους):
100% ιών και βακτηρίων
100% σκόνη PM10, PM2.5 & PM1
100% λεπτή σκόνη PM0,3 και αλλεργιογόνα
100% ρύπανσης από αέριο (βιοµηχανία / τσιγάρου / καπνού αυτοκινήτου,
χηµική ουσία VOC από διάφορα προϊόντα…)

Κάλυψη δωµατίου 30 m2> περίπου 75 m3
CADR (ταχύτητα παράδοσης καθαρού αέρα) 200 m3 / h
Touch control:

Αυτόµατη λειτουργία αυτόνοµίας που βασίζεται στην ανίχνευση µη φυσικού αερίου.
6 ταχύτητες καθαρισµού αέρα

Νυχτερινή λειτουργία
Εντατική λειτουργία
Χρονόµετρο 1-12 ώρες

Οθόνη:
Φωτεινή ένδειξης ποιότητας αέρα
Έγχρωµη οθόνη TFT 2.8” µε επίπεδο ποιότητας & γραφικά σε πραγµατικό χρόνο
Φίλτρο καθαρό και δείκτης αλλαγής φίλτρου

Τάση 220/240 V 50 / 60Hz.
Ισχύς 95 W
Βάρος 8,5 κιλά

TFT 2.8”
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