
MAXIMUS MX-C
KOMORA DEZYNFEKCYJNA

Zasilanie 230V, 50 Hz, Moc: 120W, 10A 

Wymiary zewnętrzne komory: 97x32,5x246,5 

Czynnik: preparat dezynfekcyjny - roztwór na bazie etanolu

Zużycie czynnika: 1l / 200 - 400 sekund w zależności od 
                             wyboru sposobu zraszania

Opis produktu
Komora dezynfekcji MX-C to urządzenie do dezynfekcji osób czynnikiem dezynfekcyjnym rekomendowanym przez WHO. 
Czas procedury jest programowalny według indywidualnych potrzeb.Komora wykonana została na konstrukcji stalowej w obudowie PCV 
a za jej automatyczną pracę odpowiada sterownik Siemens.
Do komory MX-C wchodzimy w swoim ubraniu cywilnym z maseczką zakrywającą nos i usta. W przypadku komory MX-C mogą być
używane jedynie środki bezpieczne dla człowieka, a w szczególności dla ludzkich oczu. Wymagana przy tym jest rekomendacja 
producenta, bądź dystrybutora do tego typu zastosowań. Płyn dezynfekcyjny można dowolnie zmieniać w trakcie użytkowania. 
Przed każdorazową zmianą płynu, powinno się instalację przepłukać wodą. Na zbiorniku 20 litrowym płynu dezynfekcyjnego można 
zrobić około 1100 cykli. Urządzenie działa automatycznie, po wejściu do komory następuje samoczynne zamgławianie ciała użytkownika
i pełna dezynfekcja. W przypadku komory MX-C domyślnie ustawiono czas 5 sekund. Można również przełączyć czas na 8 sekund w 
razie potrzeby. Istnieje również możliwość zaprogramowania innego czasu dezynfekcji co należy zgłosić przed zamówieniem urządzenia. 

Czas dezynfekcji: dowolnie programowalny 
                             (zalecany 5-20 sekund)

Zastosowanie: do zastosowania wewnątrz budynku 
(istnieje możliwość adaptacji kabiny do użycia na zewnątrz

Specyfikacja

m.in. przychodnie, zakłady pracy, urzędy, supermarkety, a także różnego typu instytucje oraz obiekty użyteczności publicznej.
Nasze kabiny do dezynfekcji stanowią idealne rozwiązanie dla obiektów gromadzących większe skupiska ludzi. Z ich zalet korzystają 

kompleksowy system walki z koronawirusem sprawdzający się w wielu rozmaitych obiektach. Nasz sprzęt wykorzystuje nowoczesne 
rozwiązania technologiczne, dzięki czemu zapewnia pełne bezpieczeństwo. 

Dostępne w naszej ofercie komory do dezynfekcji ludzi spełnią oczekiwania najbardziej wymagających Klientów. Stanowią one 
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„ZDROWIE JEST WSZYSTKIM, ALE BEZ ZDROWIA WSZYSTKO JEST NICZYM” 


