DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI
HANDHELD UV
Żywotność żarówki:
Waga brutto (opakowanie, kg)
Częstotliwość wejścia
Napięcie wejściowe:
Waga netto (produkt, kg)
Gwarancja:

8000 godzin
4,7 kg
50/60 Hz
200 - 240 V
1kg
2 lata

Ręczne urządzenie UV do dezynfekcji powierzchni HANDHELD jest przeznaczony do dezynfekcji obszarów siedlisk dla
bakterii i wirusów. HANDHELD UV poprawia jakość czyszczenia, co może zapewnić bezpieczniejsze, czystsze i zdrowsze
środowisko pracy.
Uchwyty, klawiatury, kopiarki, ekspresy do kawy, poręcze na schodach itp. Oprócz regularnego czyszczenia w miejscu
usuwania brudu i kurzu, HANDHELD jest przeznaczony do dezynfekcji powierzchni oraz narożników i pęknięć, gdzie
czyszczenie i dozowanie jest trudne.
Dzięki wadze 1 kg można łatwo przesuwać powierzchnie i przesuwać się z obszaru na obszar. Lampa UV o dużej mocy w
środku umożliwia ten szybki czas ekspozycji, dzięki czemu idealnie nadaje się jako narzędzie do większych biur i
minimalizuje czas w procesie dezynfekcji.

OBSZARY DEZYNFEKCJI
Biura i pomieszczenia ogólnodostępne
Szkoły i przedszkola
Szpitale, kliniki, dentyści, optycy, domy i laboratoria opieki
Centra fitness i siłownie
Sklepy, bankomaty i centra handlowe
Kinowe i teatralne
POWIERZCHNIE DO DEZYNFEKCJI
Sprzęt medyczny i dentystyczny, stetoskopy i sprzęt ochronny
Recepcje, poczekalnie, strefa wejściowa i liczniki informacyjne
Drukarki, kopiarki, długopisy, klawiatury, blat, telefon komórkowy i laptop
Uchwyty, poręcze na schodach, fronty drzwi i oparcia na krześle
Uchwyty toaletowe, zlewozmywaki i powierzchnie
Narzędzia treningowe, maszyny i sprzęt - Powierzchnie w klasie, stoły i tablice
Zabawki i place zabaw
Kopiarki, drukarki i skanery
Uchwyty kuchenne i ekspresy do kawy
Poręcze na schodach i przyciski w windzie
Kasy i terminale płatnicze
HANDHELD UV to potężne urządzenie UV, które umożliwia szybki czas procesu dezynfekcji. Wymaga to
dodatkowej uwagi od operatora. HANDHELD UV może być stosowany do napromieniania na wszystkich
powierzchniach różnych materiałów , ale nigdy nie może być stosowany do napromieniania skóry, ludzi,
zwierząt lub innych kwestii organicznych.
W zestawie wraz z HANDHELD znajduje się zestaw rękawic, osłona twarzy, a także instrukcja bezpieczeństwa
i instrukcja obsługi oraz link do podręcznika bezpieczeństwa i wideo użytkownika.

