shs üzleti megoldások
elektromágneses terek elleni
komplex védelmi rendszer
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SHS SMART
AZ ERŐ A KEZÜNKBEN VAN
DE MILYEN ÁRON?
Manapság a szórakoztató tevékenységeink és a
mindennapos munkánkhoz használt eszközeink nagy része olyan technológiákból érhető el,
amelyeket hosszú időn át a kezünkben tartunk.
Soha nem volt még annyi erő a kezünkben, hogy
kommunikálni, beszélgetni, játszani, információt
találni és üzleti tevékenységet tudjunk folytatni
laptopokkal, mobiltelefonokkal, tabletekkel és
más modern elektronikus eszközökkel.
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Ennek az erőnek azonban ára van:
potenciális egészségügyi kockázatokat
hordoz magában az eszközeink által
előidézett elektromágneses mezők
miatt. Komoly kitettséget okoz az
elektromos vezetékeink és hálózataink
kisfrekvenciás térereje is. A mikrohullámú sütőnk, az elektromos fogkefénk,
a hajszárítónk, a fénymásolónk és egyéb
más elektromos berendezéseink pedig
maguk is sugároznak. Egyre jelentősebb egészségügyi terhelést jelent
számunkra a nagyfrekvenciás hálózataink sugárzása is, amely az évről
évre intenzívebb rádiófrekvenciás- és
más jeladókból, melyek észrevétlenül
jelen vannak körülöttünk és elektroszmog formájában hatnak vissza ránk.
Az elektroszmog az elektromágneses
jelenség-kör zavaró hatásait foglalja
magában, amely mindenütt jelen van,

a folyamatos, egyre gyorsuló technológiai fejlődés következtében.
Így ma már szinte nincs is olyan pontja
a bolygónknak, ahol ne lenne érzékelhető és mérhető ez a jelenség.
Az általunk használt hordozható és
kompakt elektronikus eszközöket közvetlenül használjuk kézzel elérhető
távolsággal, így nincs védelem az
eszköz és a test között. A laptopok
és a tabletek szorosan közel vannak
hozzánk, a mobiltelefonok pedig
közvetlenül érintik a fejünket, testközelben hordjuk őket, a „harmadik
kezünkké” váltak.

HOGY HAT EZ RÁNK?

Egyre több tudományos tanulmány
kimutatja, hogy a sugárzás és az általa
okozott hőhatás együttesen számos
egészségügyi problémához vezethet,
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beleértve a termékenységi problémákat,
a DNS-sérüléseket, a bőrproblémákat
valamint más súlyos egészségügyi problémákat is.
Ezek az eszközök – amelyek olyan közel
vannak hozzánk és egymáshoz is, halmozottan negatívan hatnak a testünkre.
Ráadásul egyre több nagyfrekvenciás
terhelés is ér bennünket az épületeinken belül és a szabadban egyaránt,
amelyeket nemcsak az adótornyok,
hanem a különböző átjátszók, híradástechnikai eszközök, bázis állomások,
közlekedési infrastruktúra elemek,
műholdas adás-vétel stb. is sugároznak.
Ezek együttes, általános megnevezéseként használatos az elektromágneses
sugárzás gyűjtőfogalom, vagy elektroszmog köznyelvi meghatározás.
A sugárzás, mint észrevétlen jelenség az emberi szervezet és általában

az egész élővilág számára a közvetlen
környezetünkben úgy van jelen, hogy
arról valós, érzékelhető, aktuális tudomásunk lenne.
Az ember létfontosságú szerveinek
70 % feletti a víztartalma, vérünk
hemoglobinjának pedig van vastartalma
is amely mágnesezhető és így molekulái külső hatással rezgésbe hozhatóak.
Ily módon az elektroszmog folyamatos jelenléte negatív hatással van
testünk jól szabályozott működésére,
befolyásolja bioritmusunkat, agyműködésünket, hormonrendszerünket és
hosszú távon károsíthatja egész szervezetünket. A megnövekedett elektroszmog lehetséges egészségügyi
kockázatai lényegileg az alábbi felsorolás szerint nevesíthetőek, illetve a
feltüntetett egészségügyi problémákkal hozhatóak összefüggésbe:
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alvászavarok
szédülékenység
gyakori hányinger
kiütések
székletproblémák
gyakori fáradtság
cukorbetegség, IR
impotencia, frigiditás
termékenyítő képesség
csökkenés, meddőség
korai abortusz
pajzsmirigy problémák
hormonális problémák
miómák, ciszták
vetélés (medicalonline.hu 20180701)
koncentrációhiány

depresszió
pánik szindróma
fejfájás
fülzúgás, halláskárosodás
embólia
trombózis
feji melanomás betegségek
gyulladások
különböző daganatok
teljesítmény csökkenés
látásromlás
gyermekkori leukémia
reumatikus gyulladások
ízületi problémák
izomsorvadás
elektro hiperérzékenység

keringési zavarok
súlyosabb esetben szív- és
keringési problémák, akár
DNS mutációk is (webbeteg.hu
20160701 WIFI allergia)

kevesebb anyatej (szülés után)
meghosszabbodó rehabilitáció
műtétek, sérülések után
alkohol-, dohány-, illetve
drogfüggőség
epileptikus rohamok
lassúbb gondolkodás
sclerosis multiplex
alzheimer kór
skizofrénia
lassabb reflexek
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MI VÉD MEG MINKET?
Sok évig tartó probléma feltárás,
technológiai elemzés és a szükséges
szakterületek tanácsadói segítségével létrehoztunk egy műszaki védelmi rendszert. Egy olyan védelmező
egységet, mely kiszűri és egyben
csökkenti is az ártó elektromágneses
sugárzásokat, a kis- és nagyfrekvenciás
terheléseket, a radon sugárzást, geopatikus torzulásokat egyaránt, ezáltal
lényegesen csökken az ezen behatások által kialakulható egészségkárosodások, megbetegedések rizikója.
Az elektromágneses sugárzás elleni
védelem rendszeres használatával megnyílnak a sejthártyák, a sejtpotenciál zavarok rendeződnek. Sejthártyák elektromagnetikus vezérlési potenciálja

stabilizálódik, ezáltal a sejtpotenciál
és sejtkommunikációs zavarok jelentősen mérséklődnek esetlegesen
megszűnnek (a mobiltelefonálás, az
alap sugárterhelés, a wifik, a számítógépek, az elektromos háztartási
berendezések használata ellenére is).
Tehát, az egészséges szervek szervrendszerek működésének alapfeltétele a sugárzásilag rendezett élettér.
Energetikailag és funkcionálisan is támogatjuk az emberi pszichoszomatika
ideális működését.
Ez a rendszer alkalmazza az EU-ban
már bevált technikákat, anyagokat,
eszközöket, melyeket továbbfejlesztettünk, kiegészítettünk és egy egységes rendszerbe kapcsoltunk.
Ezen rendszer elemi egysége az SHS
SMART.

Az SHS SMART védelmet biztosít
a fent részletezett elekromágneses
sugárzás ellen, a mindennapos használati multimédia- és okos eszközök
által koncentráltan jelenlevő ártalmas
háttérsugárzásra. Az eszköz kis mérete
és könnyű elhelyezhetősége okán
lehetőséget biztosít, hogy akár a munkatársak, vagy szeretteink saját maguk
felragasszák készülékeikre, kialakítva a
személyes védelmet.
Az SHS SMART, HOME valamint a
BUSINESS komplex védelmi ágak
mellett a folyamatos tapasztalatgyűjtés és fejlesztések eredményeképpen
létrehoztuk az SHS CARS termékünket mely védőburkot jelenthet a kisebb
zárt térben is.
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VÉDELEM AZ AUTÓBAN
A zárt térben, de az emberi testen
kívül lévő háttérsugázás nagysága akár
45-50-szerese is lehet a kültéri értékeknek.
Modern autóink modern elektronikával rendelkeznek. Az egyre kifinomultabb járműtechnológia, mely GPS
irányítás, GPS nyomkövető eszközök,
távvezérlők, tápellátási tartozékok, rádiós és zenei rendszerek, bluetooth
segítségével növelik az autó hatékonyságát és a mi biztonságunkat vala-

mint kényelmünket. Ezen rendszerek
káros hatásai észrevehetetlen módon
körbevesznek bennünket.
NEGATÍV INFORMÁCIÓ
SZŰK HELYEN
A jármű karosszériája úgy működik,
mint egy Faraday kalitka, mely az
összes elektromágneses sugárzást és
rádióhullámot az autó szűk belső terében zárja le. Ezen hatásra szervezetünk
fáradtsággal, fejfájással, koncentrációvesztéssel és a reflexek lassulásával
reagál. A már fentiekben részletezett
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elektromágneses sugárzások szempontjából a legsebezhetőbb személy
nem feltétlenül az, aki az autót vezeti.
Például az akkumulátor, hangszóró
vagy a bluetooth egység mellett ül az
utas, akkor a sugárzás értékei érthető
módon magasabbak lehetnek. Íly
módon a sugárzás veszélyének
legalább annyira ki van téve az utas,
mint a vezető is.
Az SHS CARS - komplex megoldás
az Ön autójában. Egy olyan komplex
sugárzásvédelmi technológia, amely
az utazással járó munkavégzés közben is sugárzásilag rendezett életteret
biztosít számunkra.
A foglalkozásszerűen gépkocsi- és
különösen a tehergépjármű vezetők
egészségügyi állapotfelmérése során
kiderült halmozottan kitettek a zárt

térben meglévő és koncentráció okán
felerősödő sugárzásoknak.
Megoldásunk használatával a fáradékonyság és vezetési kimerültség
kockázatával járó figyelemzavar és
sajnálatosan ebből következő baleseti helyzetek tovább csökkenthetőek,
mely tényezők jelentős hozzáadott
értéket jelenthetnek a vállalkozás
részére.
AZ SHS CARS termék megrendelése
mellett lehetőséget biztosítunk az Ön
vállalata részére egyedileg kidolgozott konstrukciókra, személyre szabva
a munkavállalói gépjárműkörnyezet
védelmét.
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ELEKTROMÁGNESES TEREK
ELLENI KOMPLEX IRODAI
VÉDELMI RENDSZEREK
Napjainkban egyre hangsúlyosabb
értéket képvisel a környezettudatos vállalatmenedzsment és a zöld
iroda fogalma. A környezetvédelmi
irányítási rendszer, valamint az ehhez
kapcsolódóan kialakult zöld kommunikáció és marketing támogatja
az ökohatékonyságot és az ökológiai
lábnyom csökkentésére vonatkozó
stratégiákat. Minden ilyen jellegű

“zöld irány” a prevenciót és az energia
hatékonyságot tartja a legfontosabbnak. Azonban jogosan érezzük, hogy a
megelőzés és a hatékonyság nem
merülhet ki a szelektív hulladékgyűjtésben, újrahasznosításban, vagy
passzív házak létrehozásában.

A SZOMSZÉD IRODÁJA MINDIG
ZÖLDEBB?
Ez azért lehet, mert a szomszéd irodában
rájöttek, hogy a hatékony munkavégzés és a
produktív, termelékeny időtöltés feltételei
között az is szerepel, hogy mennyire védjük
meg magunkat az elektromágneses sugárzásoktól. Az elektroszmog minden irodában jelen
van, ahol számítógépekkel ellátottak a munkaállomások, wifin jön az Internet, mobiltelefonok
csörögnek és kivetítők fényei villódznak,
mindezt többnyire vezeték nélkül.
Ezeket a manapság elengedhetetlen eszközöket
olyan elektronika vezérli, amelynek a munkatereken belüli sugárzása körbevesz bennünket.
Ezen felül további terhelést generálnak a falakban lévő vezetékek is. A ELEKTROSZMOG változó mértékű, de jól azonosítható sejtbiológiai
kockázattal jár, folyamatos jelenléte negatív ha-
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tással van testünk jól szabályozott működésére, befolyásolja bioritmusunkat,
agyműködésünket, hormonrendszerünket és hosszú távon károsíthatja egész
szervezetünket.
Ma már az otthonunkban, a munkahelyünkön és az autónkban sem vagyunk
ettől biztonságban, így az egészséges,
tudatos életmód, illetve a helyes táplálkozás igénye mellett mindennapjaink elengedhetetlen részévé vált a
ELEKTROSSZMOG elleni védelem is.

ZÖLD LÁMPA
A MEGELŐZÉSNEK
MI A MEGOLDÁS?
Nem használunk mikrót, legalább
háromféle szemetesbe dobjuk a

hulladékot, távolabb tartjuk a fejünktől a telefont? Ez nem elégséges.
Sok évig tartó probléma feltárás,
technológiai elemzés és a szükséges
szakterületek tanácsadói segítségével létrehoztunk egy műszaki védelmi
rendszert, mely alkalmazza az EU-ban
már bevált technikákat, anyagokat,
eszközöket, melyeket mi továbbfejlesztettünk, kiegészítettünk és egy
egységes rendszerbe foglaltunk.
Az SHS HOME termékcsalád mellett
a folyamatos tapasztalatgyűjtés és
fejlesztések eredményeképpen létrehoztuk az SHS OFFICE termékeinket.
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SHS WORKSTATION

A MUNKAHELY VÉDELME
Második otthonunk a munkahely.
Egyes munkakörök esetén több időt
töltünk az íróasztalunknál vagy az
irodánkban, mint más közösségi
helységben, így ennek a mikrokörnyezetnek a védelme kiemelten fontos
a hosszútávú egészségkárosodás elkerülése, valamint az egészségmegőrzés, komfortérzet terén. A személyes
munkakörnyezet sugárzásvédelme
elsődleges szempont a hatékony és
produktív munkavégzés érdekében.
Egy olyan védelmező egységet, rendszert hoztunk létre, mely kiszűri és
csökkenti az ártó elektromágneses
sugárzásokat, a kis- és nagyfrekvenciás terheléseket, a radon sugárzást és a

negatív földsugárzásokat is, melynek
következtében lényegesen csökken
az egészségkárosodások és megbetegedések kockázata.
Az elektromágneses sugárzás elleni
védelem rendszeres használatával
jelentősen rendeződnek a sugárzások
következtében kialakult sejtpotenciál
zavarok. Ezáltal minőségi és hatalmas
energia ég el sejtszinten. Ez a sejtstruktúra optimális működésének az
alapja.
A mikrokörnyezet védelme megoldást
jelent egyéni, eseti irodai védelemre,
de felmerül az igény a komplex megoldásra, irodák, szintek, irodaházak
és egyéb üzleti célú létesítmények
védelmére. Az SHS OFFICE COMPLEX
a telepített rendszer főbb tulajdonságai:
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-
Egyéni tervezéssel, méretezéssel kialakított védelem
- Fejlesztési szakaszban vagy meglévő
területek védelme egyaránt biztosított
- Hatásfoka igazolhatóan magas és bizonyított a sugárzáscsökkentés
- Egészségmegőrzés és hatékonyságnövelés közvetlenül a produktív munkaerőt biztosítja
CÉL AZ ELEKTROMÁGNESES
SUGÁRZÁS CSÖKKENTÉSE
Az elektromágneses sugárzás csökkentésének folyamatát három jól
definiálható lépésben határoztuk meg

AZ ELSŐ LÉPÉS

MÉRÉS, KOCKÁZATÉRTÉKELÉS
• A vizsgálandó környezet terhelésének megállapítása.
• A sugárzások mérése hiteles tanúsítvánnyal ellátott, nemzetközi szabvány szerinti mérőműszerekkel.
•
Az általunk alkalmazott védelmi
rendszer az SBM 2015 Nemzetközi
Épületbiológiai Ajánlásnak felel meg.
• A 25 éve folyamatosan fejlesztett és
kialakított épületvédelem sugárzásilag rendezett, MUNKAKÖRNYEZET
kialakulását eredményezi, amelyre
mindenkinek szüksége van (és lesz) a
tudományos-technikai fejlődés jelenében és belátható jövőjében.
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A KIDOLGOZOTT protokol
- Bemutatja az egészségügyi kockázatokat, illetve épületbiológiai mérések
folyamatát, értékelését és segít az
esetleges problémák azonosításában.
- Elvárja az összes műszeres mérési
eredmény pontos dokumentálását,
az egyes alkategóriái a kritikus beltéri
környezeti hatásokat írják le.
HITELESÍTETT JEGYZŐKÖNYV
A mért környezeti terhelésről általunk
hitelesített jegyzőkönyv, a sugárzás
szükséges mértékű csökkentéséről
pedig szakmailag megalapozott ajánlat
készül.

MÁSODIK LÉPÉS

VÉDELEM KIALAKÍTÁSA
• A környezet műszeres mérése során
nyilvánvalóvá válnak az elektromágneses terhelés kiváltó okai és mértéke.
•
Az elektroszmog-lábnyom kimutatása magába foglalja azokat a nemzetközi hitelesített vizsgálatokra alapozott megoldásokat és telepítendő
rendszerre vonatkozó javaslatot is,
mint pl. az SHS OFFICE COMPLEX.
• Az SHS OFFICE COMPLEX rendszer a konkrét elektroszmog kibocsátásának csökkentésére vagy teljes semlegesítésére ad megoldást.
Társaságunk szakértői a védeni kívánt
terület és helyiségek terheltsége és
mérete alapján egyénileg tervezett
rendszerre adnak ajánlatot, mely
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ajánlat tartalmazza a háttérsugárzás
csökkentésének mértékét. A rendszer telepítését követően ellenőrző
és igazoló teszteket végzünk.

HARMADIK LÉPÉS

KONTROLLMÉRÉS ÉS CERTIFIKÁCIÓ
• Sor került az ajánlat szerinti, sugárzást
csökkentő eszközök telepítésére, majd
a kontroll mérésekre.
• A sikeres kontroll méréseket követően a vállalkozás általunk hitelesített
tanúsítványt kap, amelyet védjegyként
használhat fel a piaci versenyben.
• A hitelesített jegyzőkönyv és a tanúsítvány együttesen alkalmas a vállalkozás
elektroszmog semlegességének tanúsítására, melyet a kizöldített vállalkozás védjegyként használhat.

E-REDMÉNY
A vállalkozás vagy általa képviselt
brand hitelesített tanúsítvány és védjegy birtokosa lesz, mellyel tovább
erősíthetik a piaci részesedésüket és
kellőképpen mutathatják meg mind a
hazai, mind a nemzetközi vásárlóinak,
továbbá konkurens piaci vetélytársai
részére a cég társadalmi felelősségvállalását a fenntarthatóság jegyében.
A tudatos elektroszmog-neutralizációjával mind a vállalat, mind brand
komoly hírértékre tehet szert, továbbá
a vásárlói kör felé óriási üzenetértékkel bír.
A tárgyalt környezeti válságjelenségek döntően nem természeti, hanem
civilizációs eredetűek, vagyis azok
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nagy része ember alkotta rendszerek
működési következményeként értelmezhető. A vállalkozások jövőbeni felelős
gazdálkodásához szorosan kötődnie
kell a környezetvédelmi felelősségvállalás és a fenntartható fejlődéssel párhuzamosan kialakított sugárzásvédelmi
rendszerek üzembehelyezése és folyamatos fejlesztése.

HOZZÁADOTT ÉRTÉK
AZ E-GÉSZSÉG!
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SMART1 Króm:
Speciális nagyfinomságú, 12-18%-os krómacél ötvözet, rozsdamentes acél,
precíziós felületkezelő szerszám segítségével, felületi-lézergravírozással,
különleges technológiával készül, hátoldalán öntapadó felülettel.
SMART2 Dekor:
A színek és a záró bevonat transzparens dekorműgyanta réteggel, hátoldalán
öntapadó felülettel készül.

32

m

SMART
m

TERMÉK PARAMÉTEREK

2,2 mm

CARS

SMART védőeszközök, megfelelő anyag-összetételű kompozíciója az elektromágneses sugárzások jelentős részét képes eltéríteni, elnyelni, továbbá
bizonyos szerves eredetű organizmusok képesek az őket érő elektromágneses sugárzás saját anyagcseréjükben, életciklusukban hasznosítani és
miközben a sugárzásokban közvetített energiát felhasználják, aközben
annak káros hatásait is képesek megszüntetni.

CARS1 Króm:
Speciális nagyfinomságú, 12-18%-os krómacél ötvözet, rozsdamentes acél,
precíziós felületkezelő szerszám segítségével, felületi-lézergarvírozással,
különleges technológiával készül, hátoldalán öntapadó felülettel.
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CARS2 Dekor:
A színek és a záró bevonat transzparens dekorműgyanta réteggel, hátoldalán
öntapadó felülettel készül.
9 mm
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Speciális nagyfinomságú rozsdamentes acél, precíziós
felületkezelő szerszám segítségével, felületi-lézergravírozással, különleges technológiával készül.
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Összetétel:
Hatóanyag 1. (folyékony)
Speciális keverék
- Kálium-szilikát (K2SiO3) - Grafit - Mikroorganizmus
törzsek - Aranybronz-pikkely
Hatóanyag 2. (szilárd)
Poliészter anyagra nanotechnológiával 20 mikron vastagságban felvitt ötvözet.
- Kobalt (Co) - Vas (Fe) - Molibdén (Mo) - Nióbium (Nb)
- Szillícium (Si) - Bór (B) - Ezüst (Ag)

9 mm

OFFICE COMPLEX

Telepítési javaslat:
Műszeres mérést, megrendelést követően a tulajdonosokkal közösen határozzuk meg a berendezés helyét,
darabszámát.

RAL
Gold

White

Igényelt mennyiség 100 m²-enként 1 db.
Szín: RAL alap white, gold

RAL extra
100 cm

17 cm
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RAL extra +50 000Ft
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