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PLAZMA TEKNOLOJİSİ İLE %100 ÇÖZÜM



HAVALANDIRMA GİBİ HEM CİHAZI, HEM 
ORTAMIN HAVASINI DEZENFEKTE ETME

5 gün sonunda TELLEE kullanılan ortam ve TELLEE kullanılmayan 
ortamda bakterilerin gıdalar üzerinde etkisi



ÖKSÜRÜK, SİGARA DUMANI VB HER TÜR ZARARLI 
PARTİKÜLÜ FİLTRE EDER, ETKİSİZLEŞTİRİR.

0:00 Yoğun sigara dumanı var.
0:19 Sigara dumanı azalıyor.
0:43 Çok az kaldı.
1:26 Duman tamamen filtrelendi.

Sigaradan çıkan zararlı gazlar (Karbon 
monoksit, formaldehit, siyanür, benzen, 
amonyak, naftalin, kadmiyum (pil asidi), 
aseton, vinil klorür vb. binlerce zararlı 
madde nötrleştirilir ve temizlenir. 



NY times news (4 Temmuz 2020)
Pandemide havadan iletim önemli bir faktörse, özellikle yetersiz
havalandırmalı kalabalık alanlarda bulaşma riski artacaktır. Bu yüzden
Sosyal Mesafenin korunduğu iç ortamlarda bile maskelere ihtiyaç
duyulmaktadır.

Sağlık çalışanları, koronavirüs hastalarına bakarken en küçük solunum
damlacıklarını bile filtreleyen N95 maskelerine ihtiyaç duyacaktır.

Okullardaki, huzurevlerindeki, konutlardaki ve iş yerlerindeki
havalandırma sistemleri minimum hava sirkülasyonu ve maksimum çok
güçlü filtreler ile çalışmalıdır.

Bir hapşırıktan sonra havayı yakınlaştırdığınızda büyük damlacıklar veya
çok küçük solunan damlacıklar odanın en uzak yerine dahi
taşınabilmektedir. Uzmanlara göre Koronavirüs hava yoluyla taşınır ve
insanlar tarafından solunduğunda bulaşabilir.



Serbest radikaller (O2-, OH -, HOO -, vb.) Zararlı bir maddeyle
karşılaşırlar, hızla onu çevrelerler. Serbest radikaller tarafından
hücrenin zarına saldırılır ve hücrede DNA hasarı oluşur.
Bu serbest radikaller, zararlı maddeyi parçalayarak ortadan kaldırır.





Virüsler

- Grip (H1N1, H5N1, H7N9)

- İnsan Koronası (SARS & MERS)

- Zika vb.

Bakteriler

- Escherichia coli

- Pseudomonas aeruginosa

- Staphylococcus aureus

Uçucu Organik Zararlı Bileşikler 

- Amonyak (NH₃), Toluen (C7H8)

- Benzen (C6H6),

- Formaldehit (HCHO)

- Kükürt dioksit (SO2)

- Azot dioksit (NO2)

Alerjenler

- Sedir poleni

- Selvi poleni

Bakterileri ve virüsleri sterilize ederek Gişe Ortamını

iyileştir ve havadaki Uçucu Organik Zararlı

(Kanserojen) Bileşikleri ve Kokuları ortadan kaldırır.



Uygulama Alanları: Para Sayma Makinesi, POS, Monitör vb.



Paralel Kurulum ile etki alanı genişler



Filtre ile Toz ve Bakteri tutulabilir ama Corona Virüs tutmak imkansızdır, 
sterilizasyon da yapmaz. En küçük parçayı filtreleyen U17 filtreden bile 

geçebilir. Bu yüzden Klima ve Havalandırma sistemleri; 
virüsü tutamazlar, aksine çevreye yayarlar ve kitlesel enfeksiyon yaparlar.


