
UV-Lámpás
Atka-

Porszívó
Zenosys

✓ Poratkák, pollenek és  
baktériumok eltávolítására...

✓ Szabadítsa meg otthonát az 
allergénektől!



Mit tartalmazhat a 
körülöttünk lévő por?

Amikor a porra gondolunk, valószínűleg meg sem fordul 
a fejünkben, hogy ezek az apró részecskék veszélyesek 
lehetnek egészségünkre. Miért?

✓ Kint a por legnagyobb mennyiségben a talajon és annak 
közelében található.

✓ A háztartásokban azonban sokkal nagyobb a levegőbe 
kerülő por mennyisége. A háztartási por nagyrészt a bőr 
elhalt hámsejtjeiből áll, legyen az emberi vagy állati, 
továbbá jelentős mennyiségű haj, szövetszál, atka is 
található benne... 



A kis atkák nagy bajt 
okozhatnak

A poratkák mikroszkopikus méretű élőlények, melyek előfordulása  

mindennapi életünk velejárója.  A nedves környezetet kedvelik. 

A por jelentős részét az emberek és a házi kedvencek korpája és 

elhalt hámsejtjei adják, melyek a poratka kedvenc táplálékai. Minél 

több a por, annál több a poratka.

✓ Az atkák velünk élnek lakóterünkben (20-30 fokos hőmérsékletet, 

65-80%-os páratartalmat kedvelik).

✓ Az atkák fő tápláléka a korpa, az emberi test által termelt olaj és 

néhány gomba. Ha nincs táplálék, az atkák nem tudnak életben 

maradni.

✓ Az atkák gyakorta bőrbetegségeket, allergiás náthát, ekcémát és 

asztmát okozhatnak.



A ‘Deep Look’ video megosztása az atkákról:
(453) Meet the Dust Mites, Tiny Roommates That Feast On Your Skin | Deep Look – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=ACrLMtPyRM0

(Kattints a linkre és a video elindul.)

https://www.youtube.com/watch?v=ACrLMtPyRM0
https://www.youtube.com/watch?v=ACrLMtPyRM0


APRÓ

Az atkákat szabad szemmel 

nehéz észrevenni. A legtöbb 

faj 1 mm-nél kisebb, átlagos 

méretük 0,5 mm körüli, de 

lehetnek akár 0,1 mm-esek is.

ÉLETMÓD

Az atkák éjszaka rendkívül 

aktívak, emberi izzadsággal, 

váladékkal, lehámlott 

bőrpikkelyekkel táplálkoznak és 

rendkívül gyorsan szaporodnak.

SOKFÉLE FAJ

Több mint 40 atkafaj létezik, 

közülük legalább tíz 

összefüggésbe hozható az 

emberi egészséggel. A 

leggyakoribbak a poratka, a 

bőratka, a takácsatka, a rühatka.

5Az akták tulajdonságai

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK

Az atkák kedvelik a párás, 

meleget, a pamut és len 

anyagokat és a poros 

környezetet, a sötét zugokat.



A porral 
kapcsolatos 

allergiás reakció 
tünetei:

✓ Tüsszögés

✓ Orrfolyás

✓ Orrdugulás

✓ Köhögés

✓ Könnyező szemek

✓ Viszkető torok



A csökkent 

immunitású, 

középkorú 

és idősebb 

embereket

A finom, érzékeny 

bőrű hölgyeket

A csecsemők és a 

terhes nők a leginkább 

érintettek az allergiás 

reakciókban.

Az atkák a gyermekkori 

asztma akár 80%-át 

okozhatják.

Kit veszélyeztetnek 

leginkább a poratkák?



UV fénnyel ellátott porszívó
az allergének eltávolításáért

Termékjellemzők:

✓ Ergonomikus, modern kialakítás

✓ Szuper erős UV lámpa

✓ Automatizált kétsoros kefe

✓ Többszörös HEPA szűrőrendszer

✓ Nemzetközi tanúsítványok



Hogyan működik?

3. Kétsoros kefehenger 12 000 
fordulat/perc, a legfinomabb 

porszemcsék összegyűjtése érdekében.
Erős automata kefehenger az atkák, 

anyagszálak, por, szennyeződések, haj és 
háziállatok szőrének stb. hatékony 

eltávolításához.

1. UV, szuper erős ultraibolya lámpa, 
áthatol a felületen, hogy eltávolítsa 

a káros organizmusokat, mint 
például: allergének, vírusok, 

baktériumok stb. 

2. 3 fokozatú szűrés: 
- ciklon légszűrő, 

- - habszűrő,
- - HEPA szűrő, kiszűri a 0,3 
mikrométeres részecskék akár 

99,95%-át.



Háztartási alkalmazása

ÁGYNEMŰ KANAPÉ

UV kézi-porszívó, amely használható

ágyhoz, kanapéhoz, szőnyeghez, ruházathoz 

és bármilyen textiláruhoz az atkák eltávolítására. 

SZŐNYEG

RUHÁK TEXTÍLIÁK



Ergonomikus, modern kialakítás

✓ Könnyen használható, ergonomikus kialakítás a  
hátizmokra nehezedő terhelés enyhítéséért.

✓ Csendes üzemmód otthonunk nyugalmáért.

✓ Energiahatékonyságához hozzájárul, hogy  
automatikusan kikapcsol 30 perc után, mely a 
normál használat melletti maximum használati idő.

✓ Egyérintéses indítókapcsoló, melyet úgy terveztek, 
hogy megvédje szemét az UV-károsodástól.

✓ Áttetsző, 600 ml-es, nagyméretű, porzsák nélküli 
ciklonos porgyűjtő tartály.



Szuper erős UV lámpa

A hidegkatódos UV-lámpa élettartama 

3-szor hosszabb, mint a hagyományos 

melegkatódos UV-lámpáé.

Beépített irritációvédelemmel ellátott

UV-lámpa a szem és a bőr védelmére.

Az atkák, vírusok és baktériumok 

elpusztítására, amelyek allergiát és 

bőrbetegségeket okozhatnak. 



Hogyan használjuk a 
készüléket?

Csatlakoztassa az 

áramforráshoz

Kapcsolja a főkapcsolót

ON állásba

Normál üzemmódban, 

az elülső LED villog 

és világít

Az áttetsző porgyűjtőn 

keresztül 

láthatóak az összegyűjtött 

szennyeződések. 
Figyelem! A készülék nem helyettesíti a normál porszívót! A készülék maximális hatékonysága és élettartamának 

megtartása érdekében használatát megelőzően az erősen szennyezett felületet takarítsa le a hagyományos módon!



Hogyan tisztítsuk 
porszívónkat?

1. Tartsa tisztán a porgyűjtő 
tartályt és a filtert!

2. A HEPA  szűrőt tisztítsa 
meg egy puha kefével!

3. Tisztítsa meg a forgókefét!



Termék paraméterek

• Szín: fehér

• Méret: 470mm x 270mm x 260mm

• Nettó súly: 1.9kg

• Zaj: <80db

• UV Lámpa: 253.7nm

• Kábelhossz: 5m

• Portartály: 600ml

• Motor: 6000rpm

• Motor teljesítmény: 350W

• Szívóteljesítmény: ≥ 10kPa



Kína USA EU Japán Dél-Korea

CE 
tanúsítvány

CB 
tanúsítvány

PSE 
tanúsítvány

KC 
tanúsítvány

Beépítettanyag-
jelentés

Tápkábelanyag-
jelentés

UV vakum - Minőségbiztosítás - Nemzetközi tanúsítvány

SZABADALMAKCCC TANÚSÍTVÁNY

TANÚSÍTVÁNY GYÁRTÁSI ADATOK



Tiszta és 
egészséges 
otthonodért


