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INTERsens  250
Higiena powietrza  
i kontrola zakażeń

Bezpieczeństwo w zasięgu jednego naciśnięcia
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INTERsens  250  
Rozwiązania dla dezynfekcji promieniami UV-C

Lampa 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 INTERx  wolnych od chemikaliów produktów do dezynfekcji powie-
trza otrzymuje renomowaną międzynarodową nagrodę PLUS-X Award 2021 jako 
Najlepszy produkt i Najlepsza marka 2021 w kategorii dezynfekcji pomieszczeń. 
Oznacza to, iż oferujemy wyjątkową, kompletną gamę precyzyjnie dopasowanych 
systemów do kontroli zakażeń w obrębie dowolnego budynku. Bezkompromisowe 
bezpieczeństwo.

Nagradzana 

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

 Chroń swoją przyszłość
Seria INTERx  jest skuteczna także wobec nowych drobnoustrojów, 
chroniąc Twoje bezpieczewństwo.

 Dokładnie tak, jak chcesz
Serię INTERx  można łatwo dostosować, spełniając indywidualne 
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.



Instalacja montaż ścienny lub sufitowy

Wymiary zewnętrzne długość: 1250 mm, szerokość: 465 mm, wysokość 195 mm

Waga całkowita 25 kg

Materiał obudowy przód: stal nierdzewna; aluminium; wstępnie malowany

Robocza temperatura 
otoczenia 

5 do 45°C

Połączenie elektryczne napięcie 230 V AC, 50 Hz

Moc znamionowa 
 połączenia elektrycznego 

170 W

Moc promienista 150 J/m²

Długość fali UV-C 254 nm (dezynfekcja, min. poziom log 3; 99,9%

Maks. przepływ powietrza 250 m³/h

Poziom ciśnienia akustyc-
znego 

≤ 35 dB(A); odległość 1 m; przy maks. przepływie powietrza. (DIN EN 15251)

Trwałość lamp UV-C : 9000 godz.

Filtr wstępny Filtr klasy G

Bezpieczeństwo W pełni automatyczna praca, funkcja fail-safe

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.

Opcjonalnie z logo klienta.

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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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

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 




