
Profesjonalna
świetlówka

UV-C

Może pracować
w obecności

ludzi

Prosty
w obsłudze

i energooszczędny

Zabójczy dla wirusów
bezpieczny dla ludzi.

Sterylizator
powietrza
Care SP1 UV-C

Poznaj nowy produkt w ofercie ELZAB care.elzab.pl



Sterylizator powietrza Care SP1 UV-C usuwa
do  99% bakterii, wirusów i grzybów
z czego 90% już przy jednokrotnym
przepływie powietrza przez tunel.

Posiada wysokiej jakości świetlówkę emitującą
promienie UV-C o długości fali 253,7 nanometra,
która gwarantuje skuteczność działania sterylizatora.

Dwa filtry węglowe zapewniają zmniejszenie ilości
zanieczyszczeń stałych znajdujących się w powietrzu.

Dzięki użytej osłonie jest całkowicie bezpieczny dla
otoczenia - może pracować w pomieszczeniu,
w którym przebywają ludzie.

Nie przeszkadza w pracy - natężenie
dźwięku zaledwie 45 dBA.

Obsługa urządzenia jest bardzo prosta – po jego włączeniu
proces sterylizacji powietrza rozpoczyna się automatycznie.

Konstrukcja sterylizatora powietrza ( jego smukła, wysoka
obudowa oraz podstawa, na której jest zamontowany),
umożliwiają odpowiednią cyrkulację powietrza
w pomieszczeniu. Wloty powietrza są odizolowane
od podłoża szeroką podstawą, dzięki temu kurz i pył nie są
zasysane bezpośrednio z podłogi do urządzenia. Wpływa
to na lepszą jakość powietrza oraz dłuższą żywotność filtrów.

Dzięki zamontowanym kółkom można go bez
problemu przemieszczać pomiędzy pomieszczeniami.
Zastosowane kółka posiadają możliwość zmiany
kierunku oraz blokadę ruchu.
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Care SP1 UV-C

Jak działa sterylizator
powietrza  Care SP1 UV-C?

Powietrze zasysane jest do wnętrza
urządzenia, poprzez otwory znajdujące się
w dolnej części obudowy  sterylizatora.
Następnie, przechodząc przez pierwszy filtr
z węglem aktywnym, zostaje oczyszczone
z cząsteczek stałych i części organicznych
związków gazowych. Po wstępnym
oczyszczeniu dostaje się do komory z lampą
wytwarzającą promieniowanie UV-C, które
niszczy wirusy, bakterie i grzyby.

Po opuszczeniu komory, powietrze wydostaje
się przez otwór wylotowy znajdujący się na
górze urządzenia, przechodząc przez drugi
filtr z węglem aktywnym.

Zastosowanie

Sterylizator powietrza Care SP1 UV-C
sprawdzi się w takich miejscach jak:

• Przychodnie

• Lokale gastronomiczne

• Gabinety kosmetyczne

• Sale fitness

• Apteki

• Szkoły, przedszkola, żłobki

• Biura

• Sale szkoleniowe i konferencyjne

• Laboratoria

Przeznaczony także do użytku domowego.
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Dane techniczne

Wydajność Do 50m3 na godzinę

Natężenie dźwięku 45 dBA

Moc urządzenia 56 W

Świetlówka
Moc
Długość fali
Żywotność
Producent

36 W
253,7 nm
9000 h
Philips

Gwarancja 24 miesiące (za wyjątkiem świetlówki)

Masa 20,5  kg

Wymiary
Obudowa
Podstawa

160 mm x 160 mm x 1500 mm
400 mm x 400 mm x 6 mm

Produkt zaprojektowany
i wyprodukowany w Polsce.

WHO   zaleca stosowanie promieni
UV-C   do walki z koronawirusem

Sterylizator powietrza
Care SP1 UV-C dostępny jest
w kolorze białym i czarnym.
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