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Eskalátory a pohyblivé cesty
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technologie  
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DEZINFEKCE  
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 SVĚTOVÉ 
 ZDRAVOTNICKÉ 

ORGANIZACE



IHRE GANZ PERSÖNLICHE 
 BOTSCHAFT: SICHERHEIT.
 
Wer für die Sicherheit seiner Kunden sorgt, soll das auch 
zeigen. Unsere ganz nach Ihren Wünschen individuell ge-
staltbaren Aufkleber zeigen den Nutzern Ihrer Rolltreppen 
und Fahrsteige auf einen Blick: Dank PROsens X kann ich 
mich hier sorglos festhalten. Das schafft ein gutes Gefühl 
und garantiert Aufmerksamkeit.

SCHUTZ UND SICHERHEIT – 
EIN BERUHIGENDES GEFÜHL
Das Desinfektionsmodul PROsens X desinfiziert schnell 
und effektiv Handläufe von Rolltreppen und  Fahrsteigen. 
Die innovative Technologie arbeitet ozonfrei und ohne 
 Einsatz schädlicher Chemikalien, PROsens X gewinnt  
seine Energie aus der Bewegung des Handlaufs:  
sparsam, umweltfreundlich und energieeffizient! 

Die PROsens X-Module sind kompatibel mit allen 
 Rolltreppen und Fahrsteigen der gängigen Hersteller
und arbeiten nach dem Plug & Play-Prinzip: autarke 
 Energieversorgung durch eingebauten Dynamo, kein  
Eingriff in die vorhandene Elektronik und Steuerung!

PROsens XG
Für Fahrtreppen- & steige  
mit Glaswänden

PROsens XM
Für Fahrtreppen- & steige  
mit Metallwänden

OCHRANA A BEZPEČNOST – 
UKLIDŇUJÍCÍ POCIT
Dezinfekční modul PROsens X rychle a efektivně dezinfi-
kuje madla eskalátoru a pohyblivých cest Tato inovativní 
technologie funguje bez ozónu a škodlivých chemikálií. 
PROsens X generuje vlastní energii z pohybu madla.  
Jde tedy o ekonomické, ekologické a energeticky 
 efektivní řešení!

Moduly PROsens X jsou kompatibilní s eskalátory a po-
hyblivými cestami od známých výrobců. Jsou navrženy 
na principu Plug & Play. Integrované dynamo poskytuje 
nezávislý zdroj energie, takže není nutné žádné připojení 
ke stávající elektronice nebo kontrolnímu systému!

PROsens XG
Pro eskalátory a pohyblivé cesty  
se skleněnými stěnami

PROsens XM
Pro eskalátory a pohyblivé cesty  
s kovovými stěnami

VAŠE OSOBNÍ ZPRÁVA: 
 BEZPEČNOST
 
Přizpůsobte si ochranu a bezpečnost pomocí našich přizpů-
sobitelných nálepek s individuálním designem. PROsens 
X můžete snadno upravit tak, aby vyhovovalo každému 
umístění a poskytovalo vizuální komunikaci ohledně vašich 
bezpečnostních opatřeních a strategiích na jakémkoli 
místě a v jakémkoli čase. Bezpečnost tak zajisté upoutá 
pozornost lidí.



PRO MÍSTA, KTERÝCH  
SE DOTÝKÁ MNOHO LIDÍ,  
JE NUTNÁ PROZÍRAVÁ  
PREVENCE

Mnoho lidí používá každý den eskalátory na místech, 
jako jsou například nákupní centra, nemocnice, letiš-
tě nebo metra. Obzvlášť na madlech a okolo nich se 
může hromadit mnoho mikrobů. Dezinfekční modul 
PROsens X používá inovativní technologii, která za-
jistí bezpečí a důvěru. Uživatelé se nebudou muset 
bát dotýkat madel.

DEZINFEKCE MADEL POMOCÍ UV-C ZÁŘENÍ – OSVĚDČENÉ A BEZPEČNÉ!
Dezinfekční modul PROsens X se montuje na přední část madel a během svého 
pohybu skrze zařízení jej dezinfikuje pomocí UV-C záření. Za několik sekund budou 
povrchy i boční části gumových madel hygienicky čisté. Díky kompaktnímu desig-
nu modulu je montáž jednoduchá a bezproblémová. Nejsou nutné žádné nákladné 
úpravy. Stačí zasunout moduly, které poběží nonstop bez externího zdroje napáje-
ní. PROsens X je ideální řešení pro maximální ochranu.

Vysokoenergetické UV-C záření 
ničí DNA virů, bakterií a mikrobů. 
Patogeny se již nebudou moci 
rozmnožovat.

PRINCIP FUNGOVÁNÍ

všech virů, bakterií a 
mikrobů je neškodných.

99,9%



TAKTO VYPADÁ INOVATIVNÍ 
PREVENCE PŘED INFEKCEMI

Na našich rukou přenášíme mnoho mikrobů. Mnozí lidé se proto 
 zdráhají dotýkat madel eskalátorů. Dezinfekční modul PROsens X 
zajistí, že madla budou hygienicky bezpečná a bez mikrobů. Přináší 
následující významné výhody:

Ekologické. Dezinfekce 
neobsahuje chemikálie ani 
ozon.

Efektivní a rychlé: Trvalá 
ochrana pomocí cirkulující 
dezinfekce.

Udržitelné: Všechny součásti 
jsou zcela recyklovatelné.

Moderní, elegantní a 
kompaktní design s velmi 
kvalitními materiály.

Velmi tichý a nerušivý 
chod.

Integrované dynamo: Není 
nutné externí připojení k na-
pájení. Nejsou nutné kabely.

Bezpečný systém:  
Žádné UV-C záření nemůže 
uniknout ven.

Vysoce účinné vůči patoge-
nům: Eliminuje viry, bakterie a 
mikroby.

Snadná montáž do nového i 
stávajícího zařízení. Nejsou 
nutné žádné úpravy!

VÝHOD

PŘEHLED TECHNICKÝCH 
ÚDAJŮ

Nejnovější 
 technologie a 

 kompaktní  
design

Investujte do udržitelné ochrany před infekcemi, která se sama zaplatí již od prvního 
dne. PROsens X můžete namontovat bez velké námahy a bude nepřetržitě provádět 
absolutně spolehlivou dezinfekci bez externího zdroje napájení.

Naše ekologická technologie poskytuje uživatelům pocit bezpečí a zatraktivní vaši 
společnost. Vyhovíte tak ekologickým i sociálním standardům!

ROZUMNÉ ŘEŠENÍ PRO BUDOUCNOST

Všechny nabídky jsou adresovány exkluzivně společnostem v souladu s §14 BGB. Technické specifikace a designy  
platí v příslušných verzích a formách. Podléhají technickým změnám.

PROsens XG PROsens XM

Číslo dílu 35000200 35000202

Použití Eskalátory a pohyblivé cesty se skleněnými stěnami Eskalátory a pohyblivé cesty s kovovými stěnami

Rozměry 130 × 220 × 260 mm (Š × V × H) 130 × 220 × 165 mm (Š × V × H)

Celková hmotnost 2,8 kg 1,8 kg

Materiál pláště ABS odolný vůči ohni

Zdroj napájení Samostatný zdroj napájení z integrovaného dynama

Generování energie 24 V, 4,0–4,5 W (rychlost madla: 25–40 m/min.)

Spotřeba energie LED UV-C 7–15 V, 0,84–1,1 W (rychlost madla: 25–40 m/min.)

Vlnová délka UV-C 260–270 nm (dezinfekce podle zdravotní tabulky LOG 1–9)

Životnost LED 10 000 hod.

Prozíravá investice:
• ověřené fungování
• certifikovaná účinnost
• bezpečný provoz
• spolehlivá technologie
• vysoce efektivní
• snadná montáž
• vlastní generování energie
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V místech, kde lidé používají eskalátory a pohyblivé cesty, obvykle 
používají také výtahy. To je další výzva pro prevenci před infekcemi, 
protože se v malém prostoru nachází mnoho osob. LIFTsens  je 
dokonalé řešení přirozené dezinfekce vzduchu ve výtazích pomocí 
osvědčené technologie UV-C. 

PREVENCE PŘED INFEKCEMI  
TAKÉ PRO VÝTAHY!

Těšíme se na vás!

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

T +49 231 46505-0
F +49 231 46505-88
protect@gogas.com
www.gogas.com 

Partner:Certifikace:




