
Fumigator Medical CV-19

Zasilanie - 230V 50-60 Hz

Moc - 1500W

Pojemność zbiornika - 750ml

Waga netto - 9,3 kg

Opis produktu

Urządzenie do sterylizacji pomieszczeń za pomocą suchej mgły wodorowej H2O2 (0,001/300m3).
System MEDICAL CV-19 wykorzystuje niskoobrotową pompę do ciągłego podawania roztworu dezynfekcyjnego. W urządzeniu 
zastosowano wysokowydajną turbinę zapewniającą efektywny przepływ gazu nośnego.
Mechanizm działania polega na tym, że ciecz przedostaje się do dyszy gdzie jest rozbijana (rozrywana) na krople o wielkości mikronów.
Za pomocą strumienia powietrza cząsteczki preparatu dezynfekcyjnego są transportowane na duże odległości, a ponieważ 
produkowana jest ich ogromna ilość, są doskonale rozprzestrzeniane w kubaturze całego pomieszczenia osiągając efekt skutecznej 
dezynfekcji.

Proces dezynfekcji
Proces dezynfekcji szybko zabija mikroorganizmy: wirusy, bakterie, grzyby, pleśnie i zarodniki w powietrzu jak i na wszystkich 
powierzchniach znajdujących się w gabinecie. Stosuje się niskie stężenia nadtlenku wodoru, od 6 do 8%. Urządzenie jest bardzo
wydajne, wystarczy kilka mililitrów preparatu na metr sześcienny pomieszczenia.
Zwiększona nieznacznie wilgotność powietrza w pomieszczeniu nie ma negatywnego wpływu na urządzenia i narzędzia.
Szybki proces dezynfekcji nie wymaga dalszych czynności takich jak ogrzewanie, suszenie czy neutralizacja.

Cechy fumigatora medycznego:
- kubatura sterylizowanych pomieszczeń: 20 – 300 m3
- sterowanie procesem za pomocą dotykowego ekranu LCD. Zintegrowane oprogramowanie oblicza ilość preparatu i czas trwania cyklu.
- programowanie cyklu dezynfekcji – automatyczne włączenie się urządzenia i przeprowadzenie dezynfekcji w zadanym czasie.
- pojemność środka dezynfekującego: 1 litr
- możliwość stosowania innych płynów dezynfekcyjnych

Zalety:
- zintegrowane, automatyczne oprogramowanie obliczeniowe
- wysoka skuteczność dezynfekcji
- bezpieczny i nietoksyczny sposób na dezynfekcję przestrzenną
- zdolność sterylizacji bardzo dużych przestrzeni

„ZDROWIE JEST WSZYSTKIM, ALE WSZYSTKO BEZ ZDROWIA JEST NICZYM”
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Dozowanie płynu - za pomocą wbudowanego sterownika cyfrowego


