
Τέλος !ε τους ιούς, τα βακτήρια
και τους !ύκητες. Οφωτισ!ός UV-
C εξουδετερώνει τα !ικρόβια σε
όλες τις ε"ιφάνειες. Α"λά
το"οθετήστε τα "ροϊόντα για
α"ολύ!ανση στο PROsens H και
"ατήστε το κου!"ί ενεργο"οίησης.
Α"ολαύστε την ωραία αίσθηση
της ασφάλειας.
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PROsens H

Α!ολύ"ανση "ε υ!εριώδη
ακτινοβολία UV-C για
ευαίσθητες ε!ιφάνειες.

Κατσκευάζεται
στη Γερ"ανία

Με ε!ιτυχία α!ό
το έτος 1946.

Με !ολλα!λές
διακρίσεις.

Ενεργο!οιήστε α!λά
την ασφάλεια.

Χρησι!ο"οιήστε το φωτισ!ό.
Το PROsens H α!ολυ"αίνει τις ευαίσθητες
ε!ιφάνειες "ε τρό!ο εντελώς αξιό!ιστο, "ε
υ!εριώδη φωτισ"ό UV-C. Η α!οτελεσ"ατικότητά
του έχει δοκι"αστεί κλινικά και έχει α!οδειχθεί.

Προστατέψτε το !έλλον σας.
Το PROsens H δρα ε!ίσης ενάντια σε νέα "ικρόβια
και ιους - και δυνα"ώνει την ε!ιχείρησή σας.

Ακριβώς ό"ως το ε"ιθυ!είτε.
Το PROsens H είναι ευέλικτο και ικανο!οιεί
εξατο"ικευ"ένες ανάγκες. Παίρνετε ακριβώς αυτό
!ου χρειάζεστε.

UV-C
Ασφάλεια



PROsens H
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Υλικό !εριβλή"ατος Πολυανθρακικό / Ανοξείδωτος χάλυβας

Εξωτερικές διαστάσεις Μήκος: 365 mm, Πλάτος: 285 mm, Ύψος: 135 mm

Ύψος διατάσεις 90 mm

Εξωτερικό χρώ"α γκρι του γραφίτη

Εσωτερικό χρώ"α αση"ί (αλου"ινίου)

Συνολικό βάρος 4,9 κιλά

Θερ"οκρασία !εριβάλλοντος +5 "έχρι +45° C

Άνοιγ"α "εντεσέδες στην κορυφή

Ηλεκτρική Σύνδεση 230 VAC, 50 Hz

Εγκαταστη"ένη Ηλεκτρική Ισχύς 30 W

Μήκος υ!εριωδών κυ"άτων UV-C 254 nm (α!ολυ"αντικό, τουλάχιστο ε!ι!έδου 3;
99,9 %)

Συνολικός κύκλος α!ολύ"ανσης 60 δευτερόλε!τα

Α!όδοση ακτινοβολίας > 500 Joule/m#

Ασφάλεια Ασφαλής !αύση λειτουργίας κατά το άνοιγ"α
της !όρτας.

Λοι!ά Εργοστασιακή ρύθ"ιση του χρονοδιακό!τη και
του κου"!ιού ενεργο!οίησης. $ιάρκεια ζωής
Πηγή φωτισ"ού > 9.000 ώρες

κατασκευαστήκε στην Γερ"ανία; CE; EMC Ο$ΗΓΊΑ 2014/30/ΕΕ; οδηγία χα"ηλής τάσης
2014/35/EE; RoHS 2 Ο$ΗΓΊΑ 2011/65/EE; Φωτοβιολογική ασφάλεια EN 62471;
κατηγορία !ροστασίας IP20; χωρίς εξωτερική εκ!ο"!ή ακτινοβολίας UV-C.

Προαιρετικά λα"βάνετε το PROsens H "ε το λογότυ!ό σας.

Α!ολύ"ανση "ε υ!εριώδη φωτισ"ό UV-C για ευαίσθητες
ε!ιφάνειες και υλικά.

Κατηγορία
Προϊόντος

Λειτουργία
και #ράση

Α"ολύ!ανση !ε τρό"ο
φιλικό "ρος το "εριβάλλον,
χωρίς χη!ικά και όζον.

Εντελώς αυτο!ατο"οιη!ένη
λειτουργία !ε εφεδρική
ασφάλεια

Ψηφιακά δια"ιστευ!ένο
και "ιστο"οιη!ένο.

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά
Χαρακτηριστικά

GoGaS Goch GmbH & Co. KG
Zum Ihnedieck 18
D-44265 Dortmund
Germany

Τηλέφωνο: +49 231 46505 0
Email: protect@gogas.com
Ιστοσελίδα: www.gogas.com

Χαιρό!αστε για σας!

Οφωτισ!ός UV-C είναι βραχέων
κυ!άτων και "ολύ "λούσιος σε
ενέργεια.
Αν χρησι"ο!οιηθεί στοχευ"ένα,
καταστρέφει το DNA – καθώς και τα
γενετικά στοιχεία - των ιών, των

βακτηρίων και λοι!ών "ικροβίων. Αυτό
ε"!οδίζει τον !ολλα!λασιασ"ό των
!αθογόνων και τα εξουδετερώνει.
Εξάλλου, και ο ήλιος εκ!έ"!ει υ!εριώδη
ακτινοβολία UV-C. Εξαιτίας του
στρώ"ατος του όζοντος δε φτάνει ό"ως
αυτή στην ε!ιφάνεια της γης.

Ο "!λε υ!εριώδης φωτισ"ός UV-C εξυ!ηρετεί "όνο στην ε!ίδειξη και δεν είναι ορατός κατά τη λειτουργία.
Όλες οι !ροσφορές α!ευθύνονται α!οκλειστικά σε ε!ιχειρη"ατίες υ!ό την έννοια του §14 BGB. Υ!όκειται σε αλλαγές.


