














Aerogyen+, kontrol paneline ek olarak dezenfeksiyon uygulanacak
alana montajı yapılan UV lamba veya ledler zararlı  yüksek hastalık
riski    taşıyan    bütün  mikroorganizmaların DNA yapısını  bozarak 
etkisiz hale getirir. Aerogyen+ yüksek hastalık ve bulaş riski taşıyan
kapalı       mekanlarda       (tuvaletler,  lavabolar, operasyon odaları, 
laboratuvarlar gibi)  canlı     varken sensörleri   sayesinde  hareketi 
algılayarak     dezenfeksiyon döngüsünü durdurur.   Ortamda canlıalgılayarak     dezenfeksiyon döngüsünü durdurur.   Ortamda canlı
varlığı /hareket yokken sensörlerden aldığı verilerle dezenfeksiyon 
döngüsünü başlatır. 

Üzerinde bulunan ekran sayesinde ortamın kullanım durumunu
(dolu/boş) dışarıdan görüntüleyebilirsiniz.

Aerogyen+,   in addition to   the control   panel, UV lamps   or LEDs 
installed in the area where disinfection will be applied, disrupt the 
DNA  structure of all harmful   microorganisms   with a high risk of 
disease and neutralize them.Aerogyen+ stops the disinfection cycle 
by detecting   movement with its sensors   when there is live in the 
environment   (toilets,   lavatories, operation   rooms, laboratories) 
It starts the   disinfection   cycle with the data it   receives  from the It starts the   disinfection   cycle with the data it   receives  from the 
sensors  when there is no live presence/movement in the 
environment. 

Thanks to the screen on it, you can view the usage status of the 
environment (full/empty) from the outside.



“Ortam hjyen çn çevre dostu çözüm”

Aerogyen Led Fan, üzerinde bulunan ledler  sayesinde sensörlerden
aldığı verilerle ortamda canlı /hareket yokken yüzey dezenfeksiyonu
sağlarken,   içerisindeki   ledler sayesinde fanı    yardımıyla  ortamda 
canlı / hareket var iken hava dezenfeksiyonu sağlar.

Sıklıkla kullanılan    küçük   alanlarda    ( asansör, soyunma kabinleri, 
odalar,     tuvaletler      gibi)      dönüşümlü    olarak   yüzey    ve hava 
dezenfeksiyonu sağlar. Bakım maliyeti  olmaksızın hesaplı tak çalıştır dezenfeksiyonu sağlar. Bakım maliyeti  olmaksızın hesaplı tak çalıştır 
sistem kurgusuna sahiptir.

“’Install and forget’ wthout mantenance”

Aerogyen Led Fan provides surface disinfection when there is no live/ 
movement in the    environment   with the   data it receives  from the
 sensors thanks t o the LEDs on it, while it    provides   air disinfection 
when there is live/movement in the environment with the help of the 
fan thanks to the LEDs inside. It provides surface and air disinfection 
alternately in   small areas    that are often used   ( such as elevators, alternately in   small areas    that are often used   ( such as elevators, 
changing rooms, rooms, toilets). It has  an  affordable plug-and-play 
system setup without  maintenance costs.



“Ortam hjyen çn çevre dostu çözüm”

"Envronmentally frendly soluton for 
envronmental hygene”

Aerogyen Led UV daha büyük alanlarda (toplantı odaları, bekleme 
salonları,     koridorlar,   sinema salonları,   konferans salonları, ve
mağazalar gibi)  dönüşümlü olarak yüzey ve hava dezenfeksiyonu 
sağlar.Üzerinde   bulunan   ledler  sayesinde   sensörlerden  aldığı 
verilerle ortamda canlı /hareket   yokken   yüzey   dezenfeksiyonu 
sağlarken,       içerisindeki       ledler   sayesinde    fanı    yardımıyla  
ortamda  canlı / hareket var iken hava dezenfeksiyonu yapar.ortamda  canlı / hareket var iken hava dezenfeksiyonu yapar.

Bakım maliyeti  olmaksızın hesaplı tak çalıştır sistem kurgusuna 
sahiptir.

Aerogyen Led UV provides surface and air disinfection  alternately 
in larger areas (such as meeting rooms, waiting  rooms, corridors, 
movie   theaters,   conference rooms,   and   stores). Thanks to the 
LEDs on it, it provides surface disinfection when   there is no live / 
movement in the environment with the data  it   receives from the 
sensors, while it disinfects the air when there is live / movement in 
the environment with the help of a fan thanks to the LEDs inside.the environment with the help of a fan thanks to the LEDs inside.

It has an affordable plug-and-play system setup without 
maintenance costs.
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Tarabya Vadi KonaklarıElysium Soul Beyoğlu
Yasin Çelik / Elysium Soul İşletme Müdürü Furkan Tuğsavul / Tarabya Vadi Konakları İşletme Müdürü

Elysium Soul  projemizde asansör içlerinde   Aerogyen  Led Fan 
ve sosyal tesis   ıslak  hacimlerinde  kullandığımız    Aerogyen+ 
cihazı sayesinde ortamların dezenfeksiyonu kolayca sağlanarak 
ortamdaki kötü kokulardan arındırılmaktadır.Teşekkür ederim. 

In our Elysum Soul project, the Aerogyen Led Fan n the elevators 
and the   Aerogyen +   devce that we use n the wet    areas of the 
socal    faclty    are easly dsnfected and    cleaned from the bad 
odors n the envronment.Thank you.

Bir türlü engelleyemediğimiz asansör kuyumuzda yer alan koku 
problemini Aerogyen Led Fan ile çözüme kavuşturduk.  
Asansörlerimizin    dezenfeksiyonu   ve   kötü   kokuların   sona 
erdirilmesi   konusunda bize cok büyük bir zaman ve kimyasal 
tasarrufu sağladı. 

We have solved the odor   problem n our elevator shaft,  whch we 
cannot prevent n any way, wth an Aerogyen Led Fan. It has saved 
us a lot of tme   and   chemcals n the dsnfecton of our elevators 
and the elmnaton of bad odors.
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