Dezynfekator paczek INID UV

Specyfikacja:
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Urządzenie nie wymaga montażu
Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej 1,5 mm
Szerokość: 370 mm
Wysokość: 315 mm
Głębokość: 260 mm
Zasilanie 230V
Źródło światła UVC: 2x 8,6W

W związku z ciągłym rozwojem produktów, zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji technicznej bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie prawa zastrzeżone. CartPoland 2020
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OPIS PRODUKTU:
Kaseta odkażająca INID UV to urządzenie, które w prosty i szybki sposób pozwala na całkowite, bezpieczne,
a przede wszystkim skuteczne odkażanie dokumentów, korespondencji, folderów i innych przedmiotów, które
w dużych ilościach pojawiają się w naszych biurach i domach.
Usunięcie bakterii, zarodków, grzybów, a w szczególności wirusów (w tym wirusa SARS-COVID19)
z korespondencji, dokumentów oraz przesyłek, które codziennie trafiają na nasze biurka w znaczący sposób
wpływa na nasze bezpieczeństwo oraz minimalizuje ryzyko zarażenia się chorobami wywoływanymi wirusami,
bakteriami oraz grzybami.
W kasecie INID UV do odkażania przedmiotów stosowane jest promieniowanie UV-C, które jest zabójcze dla
organizmów żywych. Niewielka odległość źródeł promieniowania od odkażanego przedmiotu, odpowiednia moc
naświetlenia, dokładnie dobrana długość fali świetlnej UV, odpowiedni czas naświetlania oraz fakt, że przedmioty
naświetlane są ze wszystkich stron jednocześniepowodują, że odkażanie jest szybkie, proste i skuteczne.
Dno szuflady kasety wykonane jest z tworzywa przepuszczającego światło UV-Ca źródła promieniowania UV-C
znajdują się zarówno w górnej jak i dolnej części kasety, więc w celu pełnego odkażenia na przykład
korespondencji – proces wystarczy przeprowadzić raz, bez konieczności odwracania koperty i ponownego
naświetlania.
Urządzenie jest kompaktowe, wyposażone w gumowe stopki uniemożliwiające przesuwanie się po powierzchni
biurka lub stołu oraz uchwyty boczne usprawniające jego przenoszenie w miejsce gdzie jest aktualnie niezbędne.
Urządzenie posiada zabezpieczenie, które uniemożliwia uruchomienie naświetlania promieniami UV-C w sytuacji
gdy kaseta nie jest szczelnie zamknięta. Urządzenie zostało zaprojektowane w taki sposób, że w trakcie
realizowania procesu odkażania promieniowaine nie wydostaje się na zewnątrz.
Wymiary urządzenia pozwalają na odkażanie dokumentów, korespondencji oraz innych przedmiotów do formatu
A4 włącznie i grubości nie przekraczającej 5 cm.
Na urządzenie udzielana jest 12 miesięczna gwarancja.
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