Bezpečí s jednoduchým zapnutím

Dezinfekce vzduchu
s UV-zářením.

INTERsens 250R
Spolehlivě a bezpečně proti
infekčním aerosolům ve vzduchu.
Konec virům, bakteriím a plísním.
UV-C-světlo zneškodní patogeny
ve vzduchu v místnosti. Jednoduše
stisknout tlačítko START.
Užívejte si dobrý pocit bezpečí.

Použijte světlo
INTERsens dezinfikuje vzduch v místnosti
absolutně spolehlivě UV-C světlem. Účinnost je
klinicky testována a doložena.

Chraňte svoji budoucnost
INTERsens působí i proti novým patogenům a
posiluje Váš podnik.doložena.

Zcela jak si přejete
INTERsens je flexibilní a splňuje individuální
nároky. Dostanete přesně to, co potřebujete.

UV-C

bezpečnost

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

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

Health & Safety

Těšíme se na Vás!

INTERsens 250R
Série

Dezinfekce vzduchu s UV-zářením

Funkce a
účinnost

UV-C světlo je krátkovlnné a bohaté
na energii.
Cíleně použité, zničí DNA, tedy dědičnou
informaci – zárodků virů, bakterií a jiných
zárodků.

To zabraňuje množení patogenů nemocí
a tím ji zneškodní. Ostatně: Slunce také
vyzařuje UV-C světlo. Kvůli ozonové vrstvě
nedosáhne povrchu země.

Charakteristika
Ekologická dezinfekce
bez chemie a ozonu.

Technické
specifikace

Žádné externí UV-C záření.
Žádné toxické filtry.

Digitálně validováno
a certifikováno.

Forma

stojící kulatá forma

Rozměry

Výška včetně rolí: 1.910 mm; Výška podstavce: 225
mm. Ø Sloup: 365 mm; Ø podstavce: 480 mm;

Celková hmotnost

33 kg

Materiál krytu

recyklovaný plast/ RAL 7035 strukturovaný lak
(jiné barvy a struktury jsou možné)

Okolní teplota, provoz

+5 až +45°C

Elektrické připojení

230 V střídavé napětí, 50 Hz

Elektrický příkon

180 W

Dostupná kapacita vzduchu

150/250*/340 m³/za hodinu (tovární nastavení)

Hladina akustického tlaku

33/34*/46 dB(A) **

Síla záření

300/240*/180 Joule/m² ***

UV-C-vlnová délka

254 nm (dezinfikující, minimálně log – stupeň 3,
99,9 %)

Lampa

8 UV-C Lampa; provozní doba lampy > 9.000 h

Předfiltr

Filtr třída G3 (prach/ špína)

Bezpečnost

Plnoautomatický provoz s funkcí Fail-Safe.

Reklamní krytina

Mesh Banner, obíhající; upevnění suchým zipem.

Made in Germany; CE; EMV směrnice 2014/30/EU; směrnice nízkého napětí 2014/35/
EU; RoHs 2směrnice 2011/65/EU; fotobiologická bezpečnost EN 62471; ochranná třída
IP20; žádné vnější UV-C záření. Žádné externí UV-C záření.
Volitelné s Vašim logem.

Made
in Germany

S úspěchy již
od roku 1946.

Několikrát
vyznamenáni.

Modré UV-C světlo slouží ke jen znázornění a je v provozu neviditelné. Všechny nabídky jsou směrovány na podniky v souladu §14 BGB.
Vyobrazení mohou obsahovat speciální vybavení a varianty. Změny jsou vyhrazeny.

Health & Safety

*
Jmenovitý výkon / hodnoty ve standartním provozu
** Měření zvukového odrazu v omezeném prostoru
*** Doporučená síla ozařování COVID 19 pro LOG 3 ~ 120 Joule/m²

