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Zrównoważone 
rozwiązania systemowe 
dla wszystkich budynków

Kontrola zakażeń wolna 
od chemikaliów i ozonu

• Dezynfekcja powietrza
• Dezynfekcja powierzchni
• Dezynfekcja budynków
• Wyposażenie ochronne

Kontrola zakażeń 

za pomocą jednego źródła

Higiena powietrza  
i kontrola zakażeń

Bezpieczeństwo w zasięgu jednego naciśnięcia
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Kontrola zakażeń 

za pomocą jednego źródłaLampa UV-C emituje krótkie fale 
naładowane energią.

Używana w sposób selektywny niszczy 
DNA - tj. zapis genetyczny - wirusów, 
bakterii i innych drobnoustrojów. Zapo-
biega to rozwojowi patogenów, a tym 
samym sprawia, że stają się one nie-
szkodliwe. Czy wiesz, że Słońce również 
emituje promieniowanie UV-C? Jednak 
przez warstwę ozonową nie dociera ono 
do powierzchni Ziemi.

Opis  
funkcjonalny

Dezynfekcja przyjazna 
dla środowiska. Bez che-
mikaliów czy ozonu.

Bez zewnętrznego pro-
mieniowania UV-C. Bez 
toksycznych wymiennych 
filtrów.

Z weryfikacją cy-
frową i atestem.

Charak-
terystyka

Najlepszy produkt i Najlepsza marka 2021

Seria GoGaS INTERsens® wolnych od chemikaliów produktów do dezynfekcji 
powietrza otrzymuje renomowaną międzynarodową nagrodę PLUS-X Award 2021 
jako Najlepszy produkt i Najlepsza marka 2021 w kategorii dezynfekcji pomiesz-
czeń. Oznacza to, iż oferujemy wyjątkową, kompletną gamę precyzyjnie dopaso-
wanych systemów do kontroli zakażeń w obrębie dowolnego budynku. Bezkompro-
misowe bezpieczeństwo.

Nagradzana 

 Moc promieniowania UV-C
Seria INTERsens® umożliwia niezawodną dezynfekcję powietrza za 
pomocą promieniowania UV-C. Jej skuteczność przetestowano 
klinicznie i udowodniono.

 Chroń swoją przyszłość
Seria INTERsens® jest skuteczna także wobec nowych drobnoustro-
jów, chroniąc Twoje bezpieczewństwo.

 Dokładnie tak, jak chcesz
Serię INTERsens® można łatwo dostosować, spełniając indywidual-
ne zapotrzebowania. Dostajesz dokładnie to, czego potrzebujesz.

Kontrola za-
każeń

Nadchodzący  
foton UV

Przed Po

Pożegnaj się z wirusami, bakteriami i grzybami. Lampa UV-C unieszkodliwia 
drobnoustroje w powietrzu. Wystarczy nacisnąć przycisk i poczuć się dużo 
bezpieczniej.

INTERsens® 1000 
Rozwiązania dla dezynfekcji promieniami UV-C



Nasze zweryfikowane rozwiązania w zakresie dezynfekcji w sposób sku-
teczny oraz bezpieczny zwalczają wirusy, bakterie i grzyby. Promieniowanie 
UV-C unieszkodliwia drobnoustroje występujące w powietrzu, włącznie z 
SARS-CoV-2.

Kontrola zakażeń  
dzięki INTERsens® 1000
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widzialne

Podczerwień

Spektrum barwowe

Inaktywacja bakterii za pomocą UV-C na 
przykładzie: Clostridium Difficile (bakteria)

Natężenie Poziom dezynfekcji

60 J/m2 LOG 1 (90  %)

120 J/m2 LOG 2 (99  %)

180 J/m2 LOG 3 (99,9  %)

240 J/m2 LOG 4 (99,99  %)

Energia = waty x sekundy 
Natężenie = energia /  m2

LOG 1 1.000.000 90  %

LOG 2 100.000 99  %

LOG 3 10.000 99,9  %

LOG 4 1.000 99,99  %

LOG 5 100 99,999  %

LOG 6 10 99,9999  %

LOG 7 1 99,99999  %

Gęstość energii pozwala na niszczenie 
SARS-CoV-2

Liczba drob-
noustrojów

Stopień re-
dukcji drob-
noustrojów

Zawory wylotu powietrza znaj-
dują się u góry w celu uniknięcia 
krzyżowania się prądów

Komora reakcyjna 
UV-C ze zintegro-
wanym systemem 
wykrywania błędów

Podłączenie do 
zasilania po stronie 
urządzenia możliwe 
od góry lub od dołu

Absorbery dźwięku o 
wysokiej wydajności 
zapewniają wyjątkowo 
cichą pracę

Filtr pyłu / opcjonalnie 
z dodatkowym filtrem z 
węgla aktywnego

Rolki z funkcją  
blokady

Odczepiany   kabel 
połączeniowy

Moduł do wykrywania 
dymu z automatycznym 
systemem wyłączania 
urządzenia

Kolorowa kontrolka  
statusu LED



Bezpieczeństwo z wymownym designem
Spersonalizowana osłona z siatki pozwala także wizualnie zapoznać personel, 
gości, klientów oraz dostawców z zastosowanymi środkami i strategiami dezyn-
fekcji w dowolnym miejscu i czasie. Ponadto osłonę z siatki można z powodzeniem 
wykorzystać jako element marketingu, reklamy, targów czy wysokiej klasy mer-
chandisingu.

Konstrukcja  
z siatką

Z możliwością personalizacji i wymiany w dowolnym momencie. Łączy w 
sobie ochronę oraz bezpieczeństwo z indywidualnym designem. Twoje ko-
lory i motywy idealnie wpasują się w dowolnie wybrane otoczenie.

Osłona z siatki  
na spersonalizowaną wiadomość



Wygląd Okrągłe urządzenie stojące

Wymiary zewnętrzne wysokość: 190 cm, średnica: 80 cm (inne wymiary na zamówienie)

Wylot / wlot powietrza wysokość: 9 cm

Waga całkowita 110 kg (w tym zabezpieczenie przed przechyleniem)

Odstęp od podłogi 5 cm

Rolki 5 z funkcją blokady

Materiał obudowy Stal nierdzewna chromowo-niklowa

Robocza temperatura 
otoczenia 

5 do 45°C

Połączenie elektryczne napięcie 230 V AC, 50 Hz

Długość fali UV-C 254 nm (dezynfekcja zgodnie z medyczną tabelą LOG 1-9)

Maks. przepływ powietrza 1000 m³/h

Poziom ciśnienia akustyc-
znego 

≤ 40 dB(A); odległość 1 m; przy maks. przepływie powietrza. (DIN EN 15251)

Moc promienista > 240 J/m²

Trwałość lamp UV-C 9000 godz.

Filtr wstępny Filtr klasy G

Zabezpieczenia Przycisk wyłączania awaryjnego.

Osłona Owijany baner z siatką; rzep.

Inne Na żądanie klient może otrzymać INTERsens ze swoim logo.

Made in Germany; CE; Dyrektywa EMC 2014/30/EU; Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU; Dyrektywa RoHS 2 
2011/65/EU; Bezpieczeństwo fotobiologiczne PN-EN 62471; stopień ochrony IP20.

Dane techniczne

Wszystkie oferty są przeznaczone wyłącznie dla firm działających zgodnie z §14 BGB (Niemieckiego Kodeksu Cywilnego).  Obowiązują dane 
techniczne i projekty w odpowiedniej wersji i formie. Zastrzega się możliwość dokonania zmian bez wcześniejszego powiadomienia.
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Partnerstwo:Atestowany:

Z przyjemnością pomożemy Ci w każdej trudności!

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

Tel:
Fax:
Mail:
Web:

+49(0)231/46505-0
+49(0)231/46505-88
protect@gogas.com
www.gogas.com 
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