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UVC TOWER 950 

Dispozitivul pentru dezinfecția aerului și a suprafețelor UVC MED Tower 950 

este în epoca COVID-19 o soluție ideală pentru spitale, hoteluri și restaurante. 

Se caracterizează printr-o eficiență ridicată a dezinfectării într-un timp scurt. 

Datorită roților folosite, dispozitivul este mobil. 

Descriere 

Are 17 lămpi cu o putere de 55W.  Elimină virușii și bacteriile in locuri dificil 

de atins cu dezinfecția tradițională. Dispozitivul este, de asemenea, echipat cu 

sistemul de securitate Protection 360, care stinge lampa în caz de urgență în 

cazul unei prezențe în cameră.  Apoi sirena se aprinde în roșu. Datorită acestui 

fapt, persoana care operează dispozitivul știe că întregul ciclu de lucru nu a fost 

efectuat.  Într-un astfel de caz, ar trebui repetat. 

Dispozitivul este ușor de utilizat și extrem de eficient.  Distruge eficient 

ciupercile, mucegaiurile și virușii, inclusiv coronavirusul. După cum indică 

poziția OMS, virusul este complet inactivat la contactul cu lumina ultravioletă 

de tip C (UV-C) la 254 nm.  Impactul luminii UV-C produse de produsele UVC MED inactivează complet 

virusurile SARS. Absorbția provoacă daune genetice virusului prin producerea de specii reactive de oxigen 

care provoacă oxidarea bazei și ruperea firelor de ARN și ADN. 

Pornirea dispozitivului este permisă numai atunci când nu există persoane sau animale în cameră. 

Dispozitivul este marcat cu o inscripție vizibilă și lizibilă „Atenție împotriva radiațiilor UV-C - protejați-vă 

ochii și pielea” 

Specificatii tehnice 

 Greutate: ~ 51,5 kg 

 Dimensiuni: 692 mm x 1626 mm 

 Putere: 950 W 

 Compoziția materialului: tehnopolimer pe bază de poliamidă (PA), poliuretan injectat, oțel 

inoxidabil, policarbonat și PBT, sticlă de cuarț 

 Modul lampă: 17 * 55W 

 Alimentare 230V 

 Frecvența de 50 Hz 

 Nivel de zgomot: 50 DB 

 A se utiliza numai în locuri uscate 

 Umiditate relativă a aerului: 10 până la 50% 

 Pornirea dispozitivului este permisă numai atunci când nu există persoane sau animale în cameră. 

Dispozitivul este marcat cu o inscripție vizibilă și lizibilă „Atenție împotriva radiațiilor UV-C - 

protejați ochii și pielea”. Dispozitivul este echipat cu sistemul Protection 360, care oprește automat 

dispozitivul atunci când mișcarea este detectată cu ajutorul unui detector de mișcare. 

 Productivitate: 145 m³ / h 

 Opțiuni: cronometru, oprire automată, telecomandă, sistem de securitate Protection 360 


