UV TOWER
• Szybka i prosta wymiana żarówki UV.
• Podwójne czujniki ruchu dla bezpieczeństwa.
• Przyciski włączania / wyłączania.
• 8m kabel w standardzie.
• Napięcie: 200-240VAC 50 / 60Hz.
• Pobór mocy 700W.
• Wysokość: 153 cm, Szerokość: 40 cm, Głębokość: 62 cm
• Waga: 37 kg

Wydajne urządzenie UV do dezynfekcji pomieszczeń
UV TOWERx8 to wydajne, bezpieczne dla operatora i łatwe w użyciu mobilne urządzenie dezynfekujące dla małych i
średnich pomieszczeń. Może być stosowany w małych i dużych obszarach, takich jak pokoje hotelowe, sale
konferencyjne, biura, kliniki i łazienki.
Osiem wydajnych lamp UVC wraz z unikalną konstrukcją materiału odblaskowego umożliwia szybką i dokładną
dezynfekcję we wszystkich kierunkach. Położenie lamp jest zoptymalizowane pod kątem pokrycia jak największej części
górnej i dolnej części powierzchni stołu.
Obsługa jest prosta – ustaw timer i włącz lampę za pomocą jednego przycisku. Lampa włączą się po 30
sekundach, a dźwięk wyłączy się, dopiero gdy ustawiony czas ekspozycji się skończy – w ten sposób operatorzy
wiedzą, że światło jest włączone, nawet jeśli nie widzą w pomieszczeniu. Podwójny czujnik 360 stopni zapewnia
bezpieczeństwo operatora, dlatego lampy obracają się, jeśli zostanie wykryty ruch w pomieszczeniu.
Stosowanie UV TOWERx8 zmniejsza bioobciążenie poprzez redukcję bakterii i wirusów. Nie mogą się rozmnażać
ani infekować ludzi, zmniejszając w ten sposób namnażanie się wirusa.
Bardzo prosta obsługa – zaprojektowana dla każdego operatora.
Zmniejsza bioobciążenie.
Szybka ekspozycja.
Lekka waga – łatwo się poruszać.
99,9% zmniejszenie większości wirusa i bakterii w ciągu kilku minut.
Lampa o prędkości do 8.000 godzin.
Żarówki UV zabezpieczone stalową konfiguracją koszyka.
OBSZARY DEZYNFEKCJI
Biura i pomieszczenia ogólnodostępne
Szkoły i przedszkola
Szpitale i kliniki
Siłownie i centrum fitness
POWIERZCHNIE DO DEZYNFEKCJI
Sale konferencyjne, pomieszczenia biurowe, stołówki oraz kuchnie i kawiarnie
Łazienki, przebieralnie i toalety
Warsztaty
Sale lekcyjne, przedszkola i przedszkola
Siłownie, centra fitness i studia jogi
Gabinety zabiegowe, gabinety i laboratoria
Poczekalnie i biura

