
Betrouwbaar en veilig tegen
infectueuze aerosolen in de lucht.

Maak een einde aan virussen,
bacteriën en schimmel. UV-C-licht
maakt kiemen in de binnenlucht
onschadelijk. Druk eenvoudig op
de startknop.

Geniet van het goede gevoel van
veiligheid.
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INTERsens 250R

Binnenluchtdesinfectie
met UV-C-straling

Veiligheid -
gewoon inschakelen.

UV-C
veiligheid

Gebruik het licht.
De INTERsens desinfecteert gevoelige
oppervlakken absoluut betrouwbaar met UV-C-
licht. De werking is klinisch getest en bewezen.

Bescherm uw toekomst.
De INTERsens is ook werkzaam tegen nieuwe
ziekteverwekkers en versterkt uw bedrijf.

Precies zoals u dat wilt.
De INTERsens is flexibel en voldoet aan
individuele eisen. U ontvangt precies wat u
nodig hebt.

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

Tel: +49 231 46505 0
E-Mail: protect@gogas.com
Web: www.gogas.com

We verheugen ons op u!



INTERsens 250R
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Binnenluchtdesinfectie met UV-C-straling

Geen vrijkomende
UV-C-straling.
Geen giftig wisselfilter.

Technische
gegevens

Kenmerken

Bouwserie:

Functie &
werking

UV-C-licht heeft een korte golf en is
heel energierijk.
Gericht ingezet, vernietigt het de DNA –
dat wil zeggen de genetische informatie
- van virussen, bacteriën en andere
kiemen. Dit verhindert de groei van

ziekteverwekkers en maakt ze daarmee
onschadelijk. Overigens: Ook de zon
straalt UV-C-licht uit. Vanwege de
ozonlicht bereiken deze stralen het
aardoppervlak echter niet.

Milieuvriendelijke desinfectie.
Vrij van chemische stoffen
en ozon.

Digitaal
gevalideerd en
gecertificeerd.

Blauw UV-C-licht dient alleen ter illustratie en is tijdens het in bedrijf zijn niet zichtbaar.
Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bedoeld voor ondernemers in de zin van §14 BGB, het Duits burgerlijk wetboek. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Made in
Germany

Succesvol
vanaf 1946

Meermaals
onderscheiden

Vorm Ronde, staande vorm

Afmetingen hoogte incl. rollen: 1.910 mm; hoogte baseren:
225 mm. Ø pijler: 365 mm; Ø baseren: 480 mm;

Totaalgewicht 33 kg

Materiaal behuizing Gerecycleerde Kunststof / RAL 7035 lak
(Andere kleuren op aanvraag)

Omgevingstemperatuur +5 tot +45 °C

Elektrische aansluiting 230 V AC, 50 Hz

Vermogen elektrische aansluiting 180 W

Volume luchtstroom 150/250*/340 m³/uur (is af fabriek ingesteld)

Geluidsniveau 33/34*/46 dB(A) ** (DIN EN 15251)

Instralingsvermogen 300/240*/180 Joule/m² ***

Lengte UV-C-golven 254 nm (desinfecterend, minimaal logniveau 3;
99,9 %)

Lampen Levensduur > 9.000 uur

Voorfilter Filterklasse G3 / G4 (stof/vuil)

Omhulsel met reclame Banner van mesh-materiaal, rondom; bevestigd
met klittenband

Veiligheid Volledig automatische werking, fail-safe-functie,

Made in Germany; CE; EMC richtlijn 2014/30/EU; Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU;
RoHS 2 richtlijn 2011/65/EU; Fotobiologische veiligheid EN 62471; beschermingsklasse
IP20; geen vrijkomende UV-C-straling.

Optioneel met uw logo.

* Nominaal vermogen / Waarden bij standaardbedrijf.
** Meting in de geluidsreflectie verminderde ruimte.
*** Aanbevolen COVID 19 bestralingssterkte voor LOG 3 ~ 120 Joule/m²


