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CEEII & PURE
Στα πλαισια της συνεργασιας που υπαρχει αναµεσα στο Ινστιτουτο και την Ανωνυµη Εταιρεια
µε την επωνυµια ΥΔΡΟΨΥΚΤΙΚΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΕΒΕ µας εχουν κοινοποιηθει
λεπτοµερη στοιχεια τοσο για την τεχνολογια καθαρισµου αερα που εφαρµοζεται στη νεα σειρα
συσκευων και συστηµατων καθαρισµου αερος PURE οσο και για την πληρη τεκµηριωση της
αποτελεσµατικοτητος των εν λογω προιοντων που εχει γινει απο εγκυρα ερευνητικα ιδρυµατα
και εργαστηρια της Ελλαδος.
Υστερα απο συγκριτικη µελετη που εγινε µε αντιστοιχες συσκευες αυτου του ειδους απο τους
επιστηµονικους συνεργατες του Ινστιτουτου βρισκοµαστε σηµερα στην ευχαριστη θεση να
βεβαιωσουµε, περα απο την καλαισθητη σχεδιαση τους, την απο τεχνολογικης πλευρας αριστη
κατασκευη και λειτουργια τους. Βασικο πλεονεκτηµα αποτελει η δυνατοτητα χρησης και
προσαρµογης που εχουν οι συσκευες PURE τοσο σε υπαρχοντες εσωτερικους χωρους οσο και
σε νεες κατασκευες.
Πληρωντας αυτα τα τεχνικα χαρακτηριστικα, εναρµονιζονται οι συσκευες PURE απολυτα µε
τους στοχους το Ινστιτουτου οπως περιγραφονται παρακατω και διεκδικουν µια σηµαντικη
θεση στην ολο και αυξανοµενη αγορα συσκευων καθαρισµου αερος τοσο στην Ελλαδα οσο
και στην Ευρωπη. Αποτελει εποµενως ιδιαιτερη χαρα µας να συµβαλουµε κατα το µεγιστο
δυνατον στην προωθηση των συσκευων PURE δεδοµενου οτι καλυπτουν τοσο τις αναγκες
που υπαρχουν σηµερα στην Ελλαδα και την Ευρωπη διαθετοντας επισης τις προυποθεσεις για
περαιτερω αναπτυξη και χρηση τους στους εσωτερικους χωρους των smart cities του
µελλοντος.
Μια απο τις βασικες αρχες που διεπουν τις δραστηριοτητες του Ινστιτουτου αφορα τη σωστη
διαχειρηση των φυσικων πορων του πλανητη µε σκοπο την επαρκεια των αγαθων σε βαθος
χρονου και την αειφορο αναπτυξη. Ο αερας µαζι µε το νερο ειναι δυο φυσικοι ποροι που
αποτελουν προυποθεση της υπαρξης της ζωης και η ποιοτητα τους επηρεαζει αµεσα την
ποιοτητα ζωης. Ετσι η προσβαση σε καθαρο αερα και νερο θεωρειται απο το Ινστιτουτο
ανθρωπινο δικαιωµα.
Η ποιοτητα του αερα που αναπνεουν σηµερα κυριως οι κατοικοι των αστικων κεντρων δεν
εχει την επιθυµητη ποιοτητα και σε πολλες περιπτωσεις περιεχει ρυπους διαφορων
προελευσεων που αποτελουν κινδυνο για την υγεια. Εκτος απο τη βιοµηχανικη ρυπανση και
τα καυσαερια απο την κυκλοφορια, η ποιοτητα του αερα επηρεαζεται απο βιολογικη ρυπανση
και µικροοργανισµους που µπορει να προκαλεσουν ενοχλησεις οπως κακοσµια, αλλεγικες
παθησεις και µεταδοση ασθενειων.
Το προβληµα της ρυπανσης του αερα που απασχολει συνηθως τις αρχες και την κοινη γνωµη
αφορα την ατµοσφαιρικη ρυπανση απο τη βιοµηχανια και τα καυσαερια καθως και την εκθεση
σε τοξικες ουσιες στους τοπους εργασιας. Στις µερες µας, η πανδηµια εφερε στην επιφανεια
οσο ποτε αλλοτε τον κινδυνο της µεταδοτικοτητος του κορωνοιου µεσω του αερα σε
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εσωτερικους χωρους οπως π.χ. την κατοικια, σχολεια, γραφεια, τοπους εργασιας κλπ. οπου
συγκεντρωνονται διαφορα ατοµα και την αναζητηση λυσεων για τον αποτελεσµατικο
καθαρισµο του αερα.
Η αναγκη εξευρεσης ευκολης και πρακτικης λυσης που θα ειναι αποτελεσµατικη και
ταυτοχρονα οικονοµικα προσιτη για τη βελτιωση της ποιοτητος του αερα σε εσωτερικους
χωρους γινεται συνειδητη απο ολο και περισσοτερο κοσµο οπως επισης και απο τις υπευθυνες
αρχες. Η σχεδιαση και παραγωγη φορητων συσκευων για τον αποτελεσµατικο καθαρισµο του
αερα, σε διαφορα µεγεθη που µπορουν να τοποθετηθουν ευκολα και να προσαρµοστουν στις
κατα περιπτωση αναγκες, προκειται κατα την αποψη του Ινστιτoυτου να αποτελεσει
απαραιτητο συµπληρωµα στον τεχνικο εξοπλισµο των εσωτερικων χωρων στο µελλον.
Πλεονεκτηµα αποτελει αν η τεχνολογια καθαρισµου που χρησιµοποιειται επιτρεπει τον
καθαρισµο του αερα απο ρυπους που µπορει να εχουν τη µορφη αεριων, σωµατιδιων,
αλλεργογονων και µικροοργανισµων. Σε οτι αφορα τους µικροοργανισµους ειναι σηµαντικο η
τεχνικη καθαρισµου να µην περιοριζεται µονο στη συγκρατηση τους π.χ. µεσω φιλτρων αλλα
στην πληρη εξουδετερωση τους που µπορει να γινει π.χ. µεσω UV-ακτινοβολιας, χωρις την
παραγωγη οζοντος απο την ιδια τη συσκευη που µπορει να προκαλεσει κινδυνο στην υγεια.
Σε πρωτη φαση και κυριως λογω της κρισιµοτητος της καταστασης που εχει δηµιουργηθει απο
τη ραγδαια εξελιξη της πανδηµιας οι συσκευες πρεπει να εχουν τη δυνατοτητα προσαρµογης
σε υπαρχουσες συνθηκες ενω µε την παροδο του χρονου θα µπορει να ενσωµατωνονται κατα
τη σχεδιαση νεων κατασκευων. Προκειµενου για νεες κατασκευες ο εξοπλισµος καθαρισµου
αερος θα µπορει να συντονιζεται και να αποτελει συµπληρωµα του συστηµατος εξαερισµου µε
αντιστοιχη υποστηριξη απο συστηµα συνεχους παρακολουθησης της επιβαρρυνσης του αερα
απο ρυπους ωστε να ειναι δυνατη η αντιστοιχη προσαρµογη της λειτουργιας του συστηµατος
καθαρισµου αερος.
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