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 Milyen stádiumban van?

Mindkét termékcsoportunkkal jelen vagyunk a ma 
gyar piacon. Projektek nagy számban kerültek meg va
ló sí tás ra magánlakásokban, irodákban, intéz mé nyek
ben, óvodákban, iskolákban, ipari létesít mé nyek ben.

 Eddig elért eredmények, az innováció  
 várható társadalmi hasznossága

A termék a tudomány és technika legkorszerűbb 
vív má nyainak használhatósága mellett biztosít 
tudo má nyos alapú, gyakorlatban hasznosítható 
egészség ügyi kockázatcsökkentő megoldásokat 
az egy re nehezebbé váló környezeti adottságok 
között. A ká ros sugárzások jelensége mindenkit, 
mindenütt szé les körben érinthet.
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 A továbblépéshez szükséges

A sugárzásvédelem szükségességének bemutatása 
a lakossági, a vállalati, illetve a közigazgatási szektor 
számára, ismeretterjesztő előadássorozatok szer
ve zése. Az ipari méretű sorozatgyártás megindítása, 
to váb bi akkreditált mérőlaborok felállítása. A bel és 
kül földi piaci jelenlét kiterjesztése újszerű mar ke ting 
és érté kesítési megoldásokkal. Támogató part nerek 
megtalálása.

          Az innováció rövid leírása 

A jelenlegi környezeti realitások szükségessé teszik, 
hogy új megközelítésben gondoljuk át munkahe
lyeink, otthonaink, iskoláink elektroszmogvédelmi 
támogatottságát. A feltaláló megalkotott egy mind
máig egyedülálló olyan energiaátalakító rend szert, 
amely képes a körülöttünk igazolhatóan jelen lévő 
káros sugárzási szintek döntő többségének a jog
szabályban előírt egészségügyi határértékek alá 
történő csökkentésére.

ÉPÜLETEK SUGÁRBIOLÓGIAI  
VÉDELMI RENDSZERE
A találmány hatékonyságát független laboratóriumi 
mérések (finnországi Verkotan) igazolják. A műszaki 
találmány védett, ki zá ró la gos tulajdon és felhasználói 
jogá val egye dül a jog tu lajdonos rendelkezik. Ké pes 
arra, hogy men te sít se az elektroszmogtól otthonain
kat, mun ka he lyün ket, köz vetlen és közvetett környe
ze tün ket, mű sze resen mérhető módon (hite le sí tett 
műszer park, akkreditált mérés), egyszeri beru há
zás  sal járó, meg fizethető ár fek vésű, helyszíni mérést 
köve tő tele pí tés sel, költ ség nélküli üzemeltetéssel, 
felelősség vál lalással, komp lexi tással, áramforrás 
nél kül, a helyi körülmények vál to zása esetén szüksé
ges időszaki korrekciókkal, keze  lést, karbantartást, 
szakértelmet nem igénylő módon, hosszútávú 
garanciával.
A rendszer felépítése alapvetően három elemből áll: 
rezonátorból, rezgőkörből és szabályozó/irá nyí tó 
egy ségből. A berendezés innovatív módon hasz no
sít ja a csőrezonancia mint speciális tudo mány te rü let 
alapvetéseit. A rezonátoron belüli cső rend szer hossza, 
elrendezése, illetve méretezése a káros sugárzás 
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ismert frekvenciáinak, hatásainak és tel
je sítményeinek figyelembevételével került 
kialakításra, rendkívüli pon tossággal.  
A be ren dezések időben folyamatosan, 
hang kibocsátás nélkül, megújuló energiák 
se gít ségé vel berezonálják a tér összes, 
aktuá li san jelen lévő káros frekvenciáit, 
a bur ko latok mögé/alá/fölé elhe lye zett 
nano technológiás rezgőkörrendszer se
gít sé gé vel. A telepítés során kialakításra 
kerü lő rezgőkör (spe ciá lis ötvözetű huzal) 
segít sé gével „be gyűj tésre” kerülnek a kör
nye zetben lévő ká ros su gár zá sok, amelyek 
a sza bá lyo zó, irá nyí tó egy ség közre mű kö 
dé  sé vel átala kul nak egy részt fe szültséggé, 
másrészt mini mális hővé, harmadrészt az 
emberi test sejtjei vek tori eredőjének meg
felelő optimális frek venciákká.
A telepítéssel a rendszer nemcsak a jog
sza bály ban leírt egészségügyi határértékek 
alatti értékeket produ kál, hanem meg fe lel 
az ennél minden dimenzióban még szi go
rúbb épületsugárbiológiai határ érté kek
nek is, a berendezés egyidejűleg lát el épü let biológiai, 
egészség ügyi, földvédelmi és lokális funkciókat.
Kevés alkatrészből épül fel, ezért minimális hely
igénnyel fejtheti ki előnyös hatását. A megoldás nem 
igény li az épületszerkezet átala kítását, így gyor san, kis 
élőmunka rá for dítás mellett valósítható meg. Működ te
té sé hez nincs szükség külső aktív energia forrásra, pon
to sabban villamos energiára, így az a szakember által, a 
mérést követő értékelés után kijelölt helyen beépíthető. 
Az innovatív megoldásnak köszönhetően a beren de
zés lehetővé teszi az élő lények számára a hasznos 
frek vencia tarto mány ba eső su gár zások fenntartását, 
és így még kedvezőbb, egész sé ge sebb fel
té tele ket teremthet a védett kör nye zet ben 
élők számára.

Választ ad arra, ho gyan lehet rendelte tés
sze rűen hasz nál ni korunk új tudo mányos
tech nikai vívmányait azok esetleges ká ros 
hatásainak érvé nye sülése nélkül. Fon tos 
részelemévé válhat pl. az ún. „SMART 
CITY”, az „ÖKOHOME”, a „MODERN VÁ
RO  SOK PROGRAM”, a „MODERN FAL VAK”, 
illetve a „DIGITÁLIS JÓLÉT PROGRAM” 
projekteknek.
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK
SHS SMART védelmet biztosít a minden
na pos hasz nálati multimédia és okos 
esz kö zök által kon cent rál tan jelen levő 
ártalmas háttérsugárzásra.
Ezeknek a védőeszközöknek a megfelelő 
anyagössze  té telű kompozíciója az elektro
mágneses su gár zá sok jelentős részét 
ké pes elté rí teni, el nyel ni. To váb  bá bizo nyos 
szer ves ere de tű organizmusok ké pe  sek az 
őket érő elektromágneses sugár zást sa ját 
anyag  cse ré jük ben, élet cik lu suk ban hasz no
sí tani, és mi köz ben a su gár zá sok ban köz
vetített energiát fel hasz nálják, an nak káros 

hatá sait is ké pe sek meg szün tet ni. Az SHS SMART 
védő  esz közök számos elő nyös tulaj don ság gal ren
del kez nek. A leg fon to sabb ezek közül, hogy a sa já tos 
kiala kítású háznak és az ab  ban elhe lye zett, szokásostól 
elté rő össze té te lű ható anyag nak kö szön he tően kis 
tér fo gat igé nyű eszközzel haté kony elektro mág neses 
sugár zás elle ni védel met lehet meg való sí tani viszony
lag nagy terü leten.
SHS CARS
Az autó zárt terében, de az emberi tes ten kívül lévő 
háttér sugárzás nagy sága akár 45–50szerese is lehet 
a kül téri érté kek nek. Mo dern autóink mo dern elektro

ni kával ren del keznek. E rend sze rek káros hatá sai 
ész re ve he tet len módon körbevesznek ben nün
ket. Az SHS CARS tech no lógia utazás közben 
is sugár zás szem pont já ból ren dezett életteret 
biztosít számunkra.

SHS RELAX/SHS WORKSTATION
Egyes munkakörök esetén több időt töltünk az 

író asz ta lunknál vagy az irodánkban, mint más kö
zös  sé gi hely ség ben, így e mikrokörnyezet védelme 
ki emel ten fontos a hosszútávú egész ség károsodás 
el ke rülése, vala mint az egészség meg őr zés, kom fort
ér zet terén. A sze mé lyes munka kör nye zet sugár zás
vé delme el sőd le g es szem pont a haté kony és pro  duk
tív mun ka vég zés érde kében. Az shsRelax ugyan ilyen 
hatást fejt ki ottho nunk ban.

ELEKTROSZMOGMENTES OTTHONOK, KERTEK, IRODÁK

A kiadvány szakmai támogatója:


