
 

 

Μικροβιολογικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν 
στην εταιρεία

 
Οι βιοκτόνες επιδόσεις των συσκευών 
μικροοργανισμών που εφάπτονται σε επιφάνειες. Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τον 
τρόπο με τον οποίο η συσκευή
μικροοργανισμούς που υπάρχουν στα χέρια των ανθρώπων.
 
Ένας αριθμός εθελοντών έβαλαν τα χ
περιείχαν μικρή ποσότητα νερού
αναμείχθηκε και διαμοιράστηκε σε ίσες ποσότητες σε τρυβλία που περιείχαν 
θρεπτικά συστατικά για ανάπτυξη βακτηρίων μόνο ή βακτηρίων και μυκ
Τα μισά τρυβλία μπήκαν σε θάλαμο χωρίς τη συσκευή 
συσκευή) (Α) και τα άλλα μισά σε θάλαμο που περιείχε τη συσκευή 
λειτουργία (δοκιμή με ενεργή συσκευή)

 

 
 
Μετά από επτά ημέρες, οι μικροοργανισμοί που συλλέχθηκαν από τα χέρια των 
εθελοντών μπορούσαν να αναπτυχθούν 
περιείχε τη συσκευή. Πολλαπλασιά
μάτι. 

Α 

ικροβιολογικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν 
στην εταιρεία  (οπτικός έλεγχος) 

των συσκευών Aerte έχουν αξιολογηθεί οπτικά έναντι 
μικροοργανισμών που εφάπτονται σε επιφάνειες. Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τον 
τρόπο με τον οποίο η συσκευή Aerte Klean μπορεί να καταστρέψει 
μικροοργανισμούς που υπάρχουν στα χέρια των ανθρώπων. 

Ένας αριθμός εθελοντών έβαλαν τα χέρια τους μέσα σε πλαστικές σακούλες που 
περιείχαν μικρή ποσότητα νερού.  Το περιεχόμενο νερού από όλες τις σακούλες 
αναμείχθηκε και διαμοιράστηκε σε ίσες ποσότητες σε τρυβλία που περιείχαν 
θρεπτικά συστατικά για ανάπτυξη βακτηρίων μόνο ή βακτηρίων και μυκ

σε θάλαμο χωρίς τη συσκευή (ομάδα control χωρίς τη 
και τα άλλα μισά σε θάλαμο που περιείχε τη συσκευή Aerte

λειτουργία (δοκιμή με ενεργή συσκευή) (Β) όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω. 

Μετά από επτά ημέρες, οι μικροοργανισμοί που συλλέχθηκαν από τα χέρια των 
εθελοντών μπορούσαν να αναπτυχθούν κανονικά μέσα στον θάλαμο που δεν 
περιείχε τη συσκευή. Πολλαπλασιάστηκαν και ήταν πολύ εύκολα ορατοί

Β 
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ικροβιολογικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν  

αξιολογηθεί οπτικά έναντι 
μικροοργανισμών που εφάπτονται σε επιφάνειες. Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τον 

μπορεί να καταστρέψει 

έρια τους μέσα σε πλαστικές σακούλες που 
.  Το περιεχόμενο νερού από όλες τις σακούλες 

αναμείχθηκε και διαμοιράστηκε σε ίσες ποσότητες σε τρυβλία που περιείχαν 
θρεπτικά συστατικά για ανάπτυξη βακτηρίων μόνο ή βακτηρίων και μυκήτων μαζί. 

(ομάδα control χωρίς τη 
Aerte Klean σε 

όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω.  

Μετά από επτά ημέρες, οι μικροοργανισμοί που συλλέχθηκαν από τα χέρια των 
μέσα στον θάλαμο που δεν 

οί με γυμνό 



 

 

 
Αντίθετα, στον θάλαμο όπου βρισκόταν η συσκευή 
μικροοργανισμοί που υπήρχαν στα χέρια των εθελοντών εξουδετερώθηκαν και 
επομένως τίποτα δεν αναπτύχθηκε στα τρυβλία. 
 

Οι παρακάτω εικόνες αποδεικνύουν σαφέστατα ότι η συγκεκριμέν
μπορεί να αποτρέψει την εξάπλωση και την ανάπτυξη βακτηρίων και μυκήτων, 

ακόμη και κάτω από ευνοϊκές συνθήκες.
 
 

Έλεγχος χωρίς συσκευή:
Μικροοργανισμοί αναπτύσσονται έπειτα από 

7 ημέρες 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Αντίθετα, στον θάλαμο όπου βρισκόταν η συσκευή Aerte Klean σε λειτουργία, οι 
μικροοργανισμοί που υπήρχαν στα χέρια των εθελοντών εξουδετερώθηκαν και 
επομένως τίποτα δεν αναπτύχθηκε στα τρυβλία.  

Οι παρακάτω εικόνες αποδεικνύουν σαφέστατα ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία 
μπορεί να αποτρέψει την εξάπλωση και την ανάπτυξη βακτηρίων και μυκήτων, 

ακόμη και κάτω από ευνοϊκές συνθήκες. 

Έλεγχος χωρίς συσκευή: Δοκιμή με ενεργοποιημένη συσκευή:
Μικροοργανισμοί αναπτύσσονται έπειτα από Χωρίς ανάπτυξη βακτηρίων / Χωρίς 

ανάπτυξη μυκήτων
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σε λειτουργία, οι 
μικροοργανισμοί που υπήρχαν στα χέρια των εθελοντών εξουδετερώθηκαν και 

η τεχνολογία 
μπορεί να αποτρέψει την εξάπλωση και την ανάπτυξη βακτηρίων και μυκήτων, 

Δοκιμή με ενεργοποιημένη συσκευή: 
Χωρίς ανάπτυξη βακτηρίων / Χωρίς 

ανάπτυξη μυκήτων 



 

 

Δοκιμές για τη μείωση καπνού σε εσωτερικό χώρο 
(εσωτερικός έλεγχος στην εταιρεία)

 
Η δυνατότητα μείωσης του καπνού  σε εσωτερικούς χώρους με τη λειτουργία της 
συσκευής Aerte Klean, ερευνήθηκε οπτικά, παρατηρώντας τον τρόπο με τον οποίο η 
συσκευή Klean μπορεί να απομακρύνει τον καπνό που παράγεται από την καύση 
αρωματικών στικ. Δύο πειράματα πραγματοποιήθηκαν παράλληλα: ο θάλαμος 
δοκιμών περιείχε τη συσκευή 
 
Τοποθετήσαμε τα αρωματικά στικ μέσα σε ένα ποτήρι και τα ανάψαμε. Στη συνέχεια, 
τοποθετήθηκε ο θάλαμος δοκιμής από πάνω τους και ένας ανεμιστήρας μέσα στον 
θάλαμο, για να κατανεμηθεί ομοιογενώς ο καπνός. Μόλις σταμ
τα στικ, ο ανεμιστήρας έκλεισε.
μέσα στον θάλαμο δοκιμής και ξεκίνησε 
 
Η κατάσταση και των δύο θαλάμων καταγράφηκε ανά διαστήματα 1 λεπτού, μέχρι να 
καθαρίσει πλήρως ο καπνός από τον θάλαμο δοκιμής που περιείχε τη συσκευή 
Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει τους θαλάμους με και χωρίς τη συσκευή, καθώς και 
την κατάσταση του θαλάμου που περιείχε τη συσκευή 
λειτουργίας της συσκευής. 
 

Η συσκευή 
τον πυκνό καπνό από τον θάλαμο μέσα σε 10 λεπτά.

 
 

Δοκιμές για τη μείωση καπνού σε εσωτερικό χώρο  
(εσωτερικός έλεγχος στην εταιρεία) 

Η δυνατότητα μείωσης του καπνού  σε εσωτερικούς χώρους με τη λειτουργία της 
ερευνήθηκε οπτικά, παρατηρώντας τον τρόπο με τον οποίο η 

μπορεί να απομακρύνει τον καπνό που παράγεται από την καύση 
αρωματικών στικ. Δύο πειράματα πραγματοποιήθηκαν παράλληλα: ο θάλαμος 

κιμών περιείχε τη συσκευή Klean και ο θάλαμος ελέγχου δεν την περιείχε.

Τοποθετήσαμε τα αρωματικά στικ μέσα σε ένα ποτήρι και τα ανάψαμε. Στη συνέχεια, 
τοποθετήθηκε ο θάλαμος δοκιμής από πάνω τους και ένας ανεμιστήρας μέσα στον 
θάλαμο, για να κατανεμηθεί ομοιογενώς ο καπνός. Μόλις σταμάτησαν να καίγονται 
τα στικ, ο ανεμιστήρας έκλεισε. Στη συνέχεια, η συσκευή Klean τέθηκε σε λειτουργία 
μέσα στον θάλαμο δοκιμής και ξεκίνησε η χρονομέτρηση.   

Η κατάσταση και των δύο θαλάμων καταγράφηκε ανά διαστήματα 1 λεπτού, μέχρι να 
καπνός από τον θάλαμο δοκιμής που περιείχε τη συσκευή 

Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει τους θαλάμους με και χωρίς τη συσκευή, καθώς και 
την κατάσταση του θαλάμου που περιείχε τη συσκευή Klean έπειτα από 10 λεπτά 

Η συσκευή Aerte Klean μπορεί να απομακρύνει πλήρως  
τον πυκνό καπνό από τον θάλαμο μέσα σε 10 λεπτά. 
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Η δυνατότητα μείωσης του καπνού  σε εσωτερικούς χώρους με τη λειτουργία της 
ερευνήθηκε οπτικά, παρατηρώντας τον τρόπο με τον οποίο η 

μπορεί να απομακρύνει τον καπνό που παράγεται από την καύση 
αρωματικών στικ. Δύο πειράματα πραγματοποιήθηκαν παράλληλα: ο θάλαμος 

και ο θάλαμος ελέγχου δεν την περιείχε. 

Τοποθετήσαμε τα αρωματικά στικ μέσα σε ένα ποτήρι και τα ανάψαμε. Στη συνέχεια, 
τοποθετήθηκε ο θάλαμος δοκιμής από πάνω τους και ένας ανεμιστήρας μέσα στον 

άτησαν να καίγονται 
τέθηκε σε λειτουργία 

Η κατάσταση και των δύο θαλάμων καταγράφηκε ανά διαστήματα 1 λεπτού, μέχρι να 
καπνός από τον θάλαμο δοκιμής που περιείχε τη συσκευή Klean. 

Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει τους θαλάμους με και χωρίς τη συσκευή, καθώς και 
έπειτα από 10 λεπτά 



 

 

Το πείραμα συνεχίστηκε για 8 ώρες (με τη συσκευή Klean σε λειτουργία), ώστε να 
παρατηρηθούν οπτικά τα υπολείμματα που παρέμειναν στις επιφάνειες λόγω το
καπνού που υπήρχε στον θάλαμο. 

 
Μόλις αφαιρέθηκαν οι θάλαμοι, σημαντικά περισσότερο κίτρινο
ήταν ορατό στον θάλαμο ελέγχου σε σχέση με τον θάλαμο δοκιμής που περιείχε τη 
συσκευή Klean, όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες. 
 

Η συσκευή Aerte Klean μπορεί να μειώσει 
αερομεταφερόμενων ρύπων.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Το πείραμα συνεχίστηκε για 8 ώρες (με τη συσκευή Klean σε λειτουργία), ώστε να 
παρατηρηθούν οπτικά τα υπολείμματα που παρέμειναν στις επιφάνειες λόγω το
καπνού που υπήρχε στον θάλαμο.  

Μόλις αφαιρέθηκαν οι θάλαμοι, σημαντικά περισσότερο κίτρινο-καφετί υπόλειμμα 
ήταν ορατό στον θάλαμο ελέγχου σε σχέση με τον θάλαμο δοκιμής που περιείχε τη 
συσκευή Klean, όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες.  

Klean μπορεί να μειώσει την μόλυνση επιφανειών, λόγω των 
αερομεταφερόμενων ρύπων. 
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Το πείραμα συνεχίστηκε για 8 ώρες (με τη συσκευή Klean σε λειτουργία), ώστε να 
παρατηρηθούν οπτικά τα υπολείμματα που παρέμειναν στις επιφάνειες λόγω του 

καφετί υπόλειμμα 
ήταν ορατό στον θάλαμο ελέγχου σε σχέση με τον θάλαμο δοκιμής που περιείχε τη 

την μόλυνση επιφανειών, λόγω των  



 

 

 

The biocidal performance of our devices has been evaluated against surface 
attached microorganisms in a visual way. This section shows how Klean is able to  
destroy  the  microorganisms present in people’s 

 
A number of volunteers introduced their h
amount of water. The water content of all bags was mixed together and poured in 
equal volumes into plates that contain nutrients for bacteria or both for bacteria 
and  fungus. 

 
Half of the plates were introduced in 
the device), and the other half in a cubicle that had the device working inside it 
(test with active device), as seen in the picture below.

 
 

 
 
 
 

After seven days, the microorganisms that were collected from t
hands could perfectly grow in the cubicle which had no device in it; they 
multiply and become easy to visualize by naked eye.

Visual in House microbiological tests 
The biocidal performance of our devices has been evaluated against surface 
attached microorganisms in a visual way. This section shows how Klean is able to  
destroy  the  microorganisms present in people’s  hands. 

A number of volunteers introduced their hands in plastic bags filled with a small 
amount of water. The water content of all bags was mixed together and poured in 
equal volumes into plates that contain nutrients for bacteria or both for bacteria 

Half of the plates were introduced in a cubicle without the device (control without 
the device), and the other half in a cubicle that had the device working inside it 
(test with active device), as seen in the picture below. 

After seven days, the microorganisms that were collected from the volunteer’s 
hands could perfectly grow in the cubicle which had no device in it; they 
multiply and become easy to visualize by naked eye. 
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The biocidal performance of our devices has been evaluated against surface 
attached microorganisms in a visual way. This section shows how Klean is able to  

ands in plastic bags filled with a small 
amount of water. The water content of all bags was mixed together and poured in 
equal volumes into plates that contain nutrients for bacteria or both for bacteria 

a cubicle without the device (control without 
the device), and the other half in a cubicle that had the device working inside it 

he volunteer’s 
hands could perfectly grow in the cubicle which had no device in it; they 



 

 

 
Instead, in the cubicle where Klean was located and operating, the 
microorganisms present in the volunteer’s hands
nothing grew in the   plates.

 
The pictures below are a clear demonstration that the technology is capable of 
preventing the spread and growth of bacteria and fungi even under favorable  
conditions 

 
 

Control Test Without Device:

Microorganisms growth after

growth 

 
 
 
  

Instead, in the cubicle where Klean was located and operating, the 
microorganisms present in the volunteer’s hands were killed and therefore 
nothing grew in the   plates. 

The pictures below are a clear demonstration that the technology is capable of 
preventing the spread and growth of bacteria and fungi even under favorable  

Device: Test with Active Device: 

Microorganisms growth after 7 days No bacterial growth, No fungus 
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Instead, in the cubicle where Klean was located and operating, the 
were killed and therefore 

The pictures below are a clear demonstration that the technology is capable of 
preventing the spread and growth of bacteria and fungi even under favorable  

No bacterial growth, No fungus  

 



 

 

 
The smoke reducing performance of our devices was investigated by visualizing how 
Klean is able    to remove smoke generated from burning joss 

Two experiments were conducted in parallel: the test chamber contained a Klean 
device, and the control chamber did not.

Joss sticks were placed into a glass and lit. Then a test chamber positioned on top of 
them, with a  fan inside to generate a homogenou
the sticks stopped burning, the fan was switched
test chamber, and the timer  started.

The status of both chambers was recorded at 1 minute intervals; until the smoke in 
the  test chamber containing the Klean unit has completely 

 

Βelow the image show the chambers with and without the device and the status of 
the chamber with the Klean in it, after 10 minutes of operation of the 

 
Klean is able to completely remove the heavy smoke present in the 

chamber within 10   minutes.

 
 

In House Smoke Reduction Test Report 

The smoke reducing performance of our devices was investigated by visualizing how 
Klean is able    to remove smoke generated from burning joss  sticks. 

Two experiments were conducted in parallel: the test chamber contained a Klean 
device, and the control chamber did not. 

Joss sticks were placed into a glass and lit. Then a test chamber positioned on top of 
them, with a  fan inside to generate a homogenous smoke within the chamber. Once 
the sticks stopped burning, the fan was switched off.   Then Klean is switched on in the 
test chamber, and the timer  started. 

The status of both chambers was recorded at 1 minute intervals; until the smoke in 
mber containing the Klean unit has completely  cleared. 

elow the image show the chambers with and without the device and the status of 
the chamber with the Klean in it, after 10 minutes of operation of the  device.

pletely remove the heavy smoke present in the 
chamber within 10   minutes. 
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The smoke reducing performance of our devices was investigated by visualizing how 

Two experiments were conducted in parallel: the test chamber contained a Klean 

Joss sticks were placed into a glass and lit. Then a test chamber positioned on top of 
s smoke within the chamber. Once 

Then Klean is switched on in the 

The status of both chambers was recorded at 1 minute intervals; until the smoke in 

elow the image show the chambers with and without the device and the status of 
device. 

pletely remove the heavy smoke present in the 



 

 

 
 

The  experiment was left for 8 hours (with the Klean running), to be able to visualize 
the residues  left on the surfaces due to the smoke present in the chamber. Once 
the chambers were removed there was an evident yellow
control chamber that was markedly less in     the test chamber with Klean inside, as 
shown in the pictures below. 

Klean is able to reduce surface contamination due to airborne 

 
 

The  experiment was left for 8 hours (with the Klean running), to be able to visualize 
the residues  left on the surfaces due to the smoke present in the chamber. Once 
the chambers were removed there was an evident yellow-brownish residue in the 

amber that was markedly less in     the test chamber with Klean inside, as 
shown in the pictures below.  

Klean is able to reduce surface contamination due to airborne 
contaminants 

8 

The  experiment was left for 8 hours (with the Klean running), to be able to visualize 
the residues  left on the surfaces due to the smoke present in the chamber. Once 

brownish residue in the 
amber that was markedly less in     the test chamber with Klean inside, as 

Klean is able to reduce surface contamination due to airborne  


