
UV BENCH is een trifunctioneel meubel
ontworpen door de bekende Deense
architect Kasper Salto. De stijl en
eenvoud maken meerdere locaties
mogelijk. UV BENCH is een duurzaam,
nuttig en decoratief meubelstuk.

UV-box voor oppervlaktedesinfectie van objecten

Binnen 10-20 seconden kan een 99% desinfectie van
de meest voorkomende bacteriën en virussen op de
buitenoppervlakken worden bereikt.
Het is een slimme en effectieve manier om speelgoed te
desinfecteren in kleuterscholen en scholen waar
kinderen bij het proces kunnen worden betrokken terwijl
ze door het raam naar het proces kijken.

Een unieke combinatie van reflecterende materialen, verhoogde bodem en correct geplaatste UV-
bronnen maakt snelle en 360 graden virus-deactivering op items zoals laptops, speelgoed, ballen,
sportuitrusting etc. Diverse standaard, maar ook op maat gemaakte inserts zijn op aanvraag
beschikbaar voor meerdere items zoals audiogidsen, kerkboeken, tablets, walkietalkies etc.

Snel en effectief resultaat.

Verhoogt de kwaliteit van de reiniging.

Verminderde bioburden - vermindert de verspreiding
van virussen en bacteriën. 

Direct klaar voor gebruik - geen voorverwarmtijd.

Voor het reinigen is geen alcohol of gel nodig.

Minder schade aan speelgoed en gereedschap dan
fysieke reiniging.

Goed voor het activeren en leren van kinderen over
desinfectietechnologieën.

Vermindert gemakkelijk de verspreiding van virussen
en bacteriën

UV BENCH is ontworpen voor desinfectie van
producten met hoeken en scheuren waar het
schoonmaken en uitgeven moeilijk kan zijn,
zoals speelgoed, voetballen, tennisballen,
gereedschap, laptops, tablets, telefoons etc.
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230 VAC
Stroomverbruik 300W
Levensduur lamp 8.000 uur
Sensor voor veiligheid - schakelt automatisch uit bij openen
Hoogte: 48,5 cm, Breedte: 47 cm, Diepte: 105 cm, 
Gewicht: 42 kg

Specificaties: 

Gebieden voor desinfectie

UV BENCH is nu verkrijgbaar in vier uitvoeringen: Oak, Charcoal, Smokey Blue en Ash Grey. Het
komt ook in een basisversie genaamd BASIC speciaal voor kleuterscholen en instellingen, omdat het
een extra slot voor het deksel heeft.

Elektronica en gereedschappen
Bibliotheekboeken
Brillen en sieraden
Kerkboeken en walkietalkies 
Audiogidsen en headsets
Laptop en tablet

Kantoren, winkel en openbare ruimtes

Sport- en trainingshulpmiddelen
Voetballen
Rackets

Fitnesscentra, sportscholen en sportclubs

Speelgoed
Speeltuinen
Kunst en ambachten 
Tabletten

Scholen en kinderopvang

Inside UV BENCH is een krachtig UV-lampsysteem dat een snelle procestijd mogelijk maakt
om te desinfecteren. UV BANK kan worden gebruikt voor bestraling op alle oppervlakken van
verschillende materialen - maar mag nooit worden gebruikt om huid, mensen, dieren of
andere organische stoffen te bestralen. Veiligheidsmaatregelen bij gebruik: Sleutel voor
activering, drukknop met timer en redundant deurschakelsysteem voor extra veiligheid.

 

PSIMCO BVBA  
UV-systemen met veiligheid

Contacteer ons:
Heimbeekveld 32 1860 MEISE
info@psimco.be - +32 2 793 04 32
www.psimco.beVersie: 25.11.20

SAFETY!


