
Problém: Bakterie, bacily, plísně, viry
Odpověď: Citlivá UVC světelná dezinfekce

UVC světelná dezinfekce pro citlivé povrchy a materiály
Vyrobeno v Německu / vyhovuje CE a lékařským předpisům, kategorie 1
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UVC – povrchová dezinfekce
Model –

Technické informace a specifikace

Citlivá UVC dezinfekční kazeta. Krabicová verze. Dezinfekce UVC světlem. Pro ekologickou
dezinfekci citlivých povrchů a materiálů. Struktura set-top boxu, stolní verze. Integrované 254nm
UV světlo, ovládání, monitorování, automatický cyklus, funkce zabezpečení proti selhání.
• Stolní, přenosná, uzavřená jednotka (3 základní modely, jiné verze na vyžádání)
• Plně automatický provoz ,funkce zabezpečení proti selhání, automatický cyklus
• 230 VAC / 50 Hz (30 Watt)
• Krabice s rozměry D / Š / V: 365 mm x 285 mm x 135 mm
• Čistá výška vložky 90 mm *
• Pouzdro z polykarbonátu nebo nerezové oceli
• Vnější barva grafit, vnitřní barva hliníková reflexní
• Celková hmotnost 4,9 kg
• Závěsný kryt, bezpečnostní zámek, nouzové zastavení
• UVC světlo 254 nm (ničí strukturu DNA cílených patogenů)
• Dezinfekční kapacita > 120 joulů / m² (H = 10 s, L = 2 min.)
• Úroveň dezinfekce LOG 3 (min. 99,9 %)
• Životnost trubky UVC > 6 000 hodin > Přesnost vlnové délky 90 %
• Ekologický provoz a bez vytváření ozónu
• Vyrobeno v Německu, CE vyhovuje 2017/745EU: 2014/35/EU; 2014/30/EU
• EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2015

EN 60335-1:2012; EN61347-2-3:2017; EN61547:2010; EN50581:2013

* Jiné rozměry a vložky na vyžádání

https://www.gogas.com/
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Příklad: Stolní verze – pro obruby brýlí s volitelným druhým zásobníkem

UVC – Povrchová dezinfekce
Model –
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Výběr základních modelů

PROsens H (10101000)
• Plně automatický / stisk tlačítka
• Ovládání časovače / relé
• Doba dezinfekce 10 s, kompletní cyklus 60 s (LOG 3) *
• Funkce zabezpečení proti selhání
• Vnitřní materiál hliník
• Volitelný druhý zásobník / vložka (10101001)

PROsens L (10101003)
• Ruční provoz / spínač
• Dezinfekční cyklus 2 min. (LOG 3) *
• Vnitřní materiál polykarbonát
• Doba dezinfekce 60 s, kompletní cyklus 120 s (LOG 3) *
• Vnější materiál polykarbonát

PROsens LT (10101002)
• Plně automatický / stisk tlačítka
• Ovládání časovače / relé
• Doba dezinfekce 60 s, kompletní cyklus 120 s (LOG 3) *
• Vnitřní materiál polykarbonát Přenosné stolní verze

UVC – Povrchová dezinfekce
Model –

* Profesionálně ověřená dezinfekce vyžaduje zahřívací cyklus

https://www.gogas.com/
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Aplikace a použití
• Obruby brýlí
• Laboratorní brýle
• Bezpečnostní a ochranné brýle
• Naslouchátka
• Fotoaparáty a objektivy
• Šperky
• Hodinky
• Miniaturní a přesné nástroje

Výhody
• Snadné a bezpečné použití
• Ekologický provoz
• Žádný ozon
• Žádné chemikálie, žádné riziko otrávení

Styl a modely
• S podnosy / vložkami a bez nich
• Závěsný kryt
• Zásuvkové (šuplíkové) verze
• Více velikostí
• Logo je volitelné

UVC – Povrchová dezinfekce
Model –

Přenosné stolní verze
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UVC – Povrchová dezinfekce
Model –

Bezpečnost a pohodlí, hotely, restaurace,…

Hotelový pokoj                                 Podnikový salonek                                                            Bar a restaurace

https://www.gogas.com/
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Bezpečnost a pohodlí, kufřík moderátora, schůzky, semináře a konference 

Kufřík moderátora                                       PROsens                                                         Vítězná kombinace

UVC – Povrchová dezinfekce
Model –
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PROsens H                                                                                       PROsens LT

Příklady použití – profesionální ochranné brýle

UVC – Povrchová dezinfekce
Model –
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UVC – Povrchová dezinfekce
Model –

A pro mnohá další použití...

Kancelářské nástroje, pera, klíče, chytré telefony, kapesní routery, dokumenty, náhlavní soupravy, libovolné položky 

https://www.gogas.com/
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Dopad UV a UVC světla na dezinfekci

Mikroorganismy nemají přirozenou odolnost proti UVC záření

Slunce vyzařuje světlo UVA, UVB a UVC. UVA a malá
část UVB si nachází cestu atmosférou a dosáhne povrchu.
UVC je plně absorbováno a odráženo atmosférou.
Z tohoto důvodu si mikroorganismy nevytvořily přirozenou
odolnost proti UVC záření.
UVC světlo aplikované ve velmi specifické vlnové délce je
osvědčenou metodou pro úspěšnou dezinfekci a ničení DNA
bakterií, bacilů, plísní a virů současně.

https://www.gogas.com/
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Dezinfekční metoda UVGI aplikující UVC světlo s vlnovou délkou 254 nm

Alkoholické / chemické dezinfekční metody deaktivují
Bakterie a jiné mikroorganismy, ale nemusí nutně zničit
jejich DNA. V závislosti na prostředí, teplotě, vlhkosti
a dalších parametrech mohou být schopny přežít,
znovu se aktivovat a reprodukovat se.

Metoda UVGI (ultrafialové germicidní iradiace) využívá
UVC světlo ve velmi specifické vlnové délce k dezinfekci
a zničení DNA bakterií a jiných mikroorganismů. Při použití
metody UVGI pomocí UVC světla mikroorganismy ztrácejí
schopnost znovu se aktivovat a reprodukovat.

Dobře zavedená a osvědčená metoda

Tato metoda se osvědčila v průběhu mnoha let a úspěšně se aplikuje na mnoho 
stacionárních procesů v potravinářském a nápojovém, farmaceutickém, 
zdravotnickém a jiných průmyslech.

Dopad UV a UVC světla na dezinfekci

https://www.gogas.com/
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Dezinfekční metoda UVGI aplikující UVC světlo s vlnovou délkou 254 nm

Důležité! K úspěšné dezinfekci a zničení DNA bakterií a dalších
mikroorganismů lze použít pouze velmi specifickou část šířky pásma
UVC kolem 254 nm. Jednoduše řečeno, všechno ostatní UV světlo
je pouze světlem a nemá v podstatě žádný dopad. CAREtaker proto
svou světelnou energii aplikuje do přesně této konkrétní šířky pásma
UVC, aby dezinfikoval a zničil DNA bakterií, bacilů, plísní a virů současně.

Funkce, dopad a pozitivní výsledky použití CAREtaker byly testovány
nezávislými studiemi a jsou klinicky prokázány.

CAREtaker se používá k dezinfekci vzduchu a povrchů současně a
aplikuje UVC světlo v 360° pokrytí k dezinsekci a zničení DNA virů,
jako jsou SARS, MERS, CHŘIPKA, MRSA, CORONA,…

Všechny testy byly provedeny s použitím mezinárodního nastavení
testu NFT72-281 Ref. LOG Tabulka 1-7, kompletní rozsah

Dopad UV a UVC světla na dezinfekci
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Běžné metody dezinfekce a sterilizace 

Dezinfikuje Manuálně Sprej UVC světlo 254 nm Sterilizace

1 Bakterie

2 Bacily

3 Plísně

4 Viry

5 MRSA

Ničí DNS 1-5

360°

Vzduch a povrch

Automatický režim

Vyhovuje H&S

Doba trvání

Rizika a nebezpečí

Nebezpečný

Otrávení

Skladování

Použití

Dávkování

Ověření

Barevný dopad

Povrchový dopad

Dopad na vzduch / vodu

Dopad na CO2

Alergie

https://www.gogas.com/
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Kontakt

GoGaS Goch GmbH & Co. KG

Zum Ihnedieck 18

D-44265 Dortmund

Německo

Tel.: +49 231 46505 937

E-mail: protect@gogas.com

www.gogas.com

Ceny, dodací lhůty a další informace získáte na adrese protect@gogas.com

Znáte našeho UVC dezinfekčního robota – součást naší skupiny produktů H&S?
Model – CAREtaker2 HERO21


