
Voor grotere voorwerpen zoals rolstoelen, ziekenhuisbedden, medische apparatuur is de Psimco UV-
kamer geschikt. Het gebruik van deze UV-Kamer is veilig en gemakkelijk. Plaats eenvoudig een item
in de kamer, schakel de kamer in en laat deze seconden / minuten aan staan. De tijd is instelbaar.
Door dit te doen zullen de UV-C lampen de items desinfecteren, dankzij de vele lampen erboven,
vooraan, aan de zijkanten, en ook optioneel eronder kunnen items onder vele hoeken worden
gedesinfecteerd.

De standaard UV-Kamer is voorzien van sterke UV-lampen. Het aantal lampen kan worden vergroot
om in een kortere tijd effectiever te zijn. De meest voorkomende ziekten die moeten worden
bestreden, zijn E. coli, Salmonella Botrytis en het COVID-19-virus.

Eenvoudig en functioneel in gebruik.

Snel en effectief resultaat na 60 seconden.

Verhoogt de kwaliteit van de reiniging.

Verminderde bioburden - vermindert de verspreiding van
virussen en bacteriën. 

Effectief, kiemdodende golflengte van 254 nm produceert
4-6 log reductie.

Beveiligd door sensoren

Vermindert gemakkelijk de verspreiding van virussen en
bacteriën

UV-C desinfectie oplossing voor 
draagbaar en rollend materiaal

De UV KAMER is een krachtig, snelle en eenvoudige
oplossing voor het desinfecteren van draagbare en 
 rollend materiaal die de verspreiding van virussen
en bacteriën kunnen verminderen. De UV kamer is
ontworpen specifiek voor tijdkritische sectoren en
heeft significante hoger vermogen in vergelijking met
het vergelijkbare product.
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Snelle en eenvoudige vervanging van de UV-lampen.
UV-lampbescherming.
Een knop voor AAN / UIT - schakelt automatisch uit na 15 minuten.
200-240 V AAC, 50/60 Hz.
Golflengte van 254 nm produceert 4-6 log reductie. volgens EN DIN ISO 17025).
UV-lamp heeft een levensduur tot 16.000 uur. 
IEC-connector en kabel van 3 meter.

Specificaties: 

UVC-licht is schadelijk voor de huid en ogen. De UV kamer bevat krachtige UV-lampen die deze snelle reductiebehandeling van
desinfectie mogelijk maakt. Dit vraagt om extra aandacht voor de veiligheid. Instructies voor het gebruik van de UV kamer moeten
worden begrepen en opgevolgd door operators. UV-beschermde handschoenen, gezichtsbescherming en kleding MOETEN worden
gedragen zodat ogen en huid niet worden blootgesteld aan UV-straling. Inbegrepen in het pakket samen met UV HAND is een set
handschoenen, een gelaatsscherm, evenals een veiligheidsinstructie en een gebruikershandleiding. Bovendien wordt een weblink naar
een veiligheids- en gebruikersvideogids meegeleverd.

Gebieden voor desinfectie

bureaustoelen
Karren
Computers

Openbare ruimtes en kantoren

Mobiel Trainingsgereedschap 
Machines en uitrusting 
Ballen
Buitenmateriaal

Fitnesscentra, sportscholen en sportclubs

Speelgoed 
Fietsen
Eetstoelen
Kinderbedjes

Scholen en kinderopvang
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SAFETY!

Karren
Verkoopgoederen

Winkels en winkelcentra

Mobiele medisch apparatuur 
Computers on wheels
Verbandkarren en andere
Beschermingsmiddelen
Infuusstaanders
Rolstoelen en ziekenhuisbedden

Ziekenhuizen en verpleeghuizen 


