
Handgrepen, toetsenborden, kopieerapparaten, koffiemachines, leuningen op trappen, enz., Zijn plaatsen
die veel mensen overdag aanraken en kunnen daarom een van de belangrijkste bronnen zijn van virus- en
bacteriële overdracht.

De draagbare UV HAND weegt 1,3 kg, is gemakkelijk te dragen en vermindert effectief de verspreiding
van infecties door het vermogen van virussen en bacteriën om zich te vermenigvuldigen te inactiveren.

Naast regelmatige reiniging waarbij vuil en stof worden verwijderd, is de UV HAND ontworpen om snel
oppervlakken, hoeken en kieren te desinfecteren waar reinigen en doseren moeilijk is.
Het gebruik van de UV HAND verbetert de kwaliteit van de reiniging, wat kan zorgen voor een veiligere,
schonere en gezondere omgeving.

Eenvoudig en functioneel in gebruik - weegt slechts 1,3 kg.

Snel en effectief resultaat.

Verhoogt de kwaliteit van de reiniging.

Verminderde bioburden - vermindert de verspreiding van
virussen en bacteriën. 

Schakelt automatisch uit na 15 minuten.

Direct klaar voor gebruik - geen voorverwarmtijd.

Veiligheidsnet beschermt de UV-lamp in de UV HAND

Vermindert gemakkelijk de verspreiding van virussen en
bacteriën

Handheld UV-apparaat voor snelle desinfectie van
oppervlakken

UV HAND is een krachtige en eenvoudige draagbare
UV apparaat voor het desinfecteren van
oppervlakken die de verspreiding van virussen en
bacteriën kunnen verminderen. De UV HAND is
ontworpen specifiek voor tijdkritische sectoren en
heeft significante hoger vermogen in vergelijking met
het vergelijkbare product, de UV HAND 
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UVC-licht is schadelijk voor de huid en ogen. UV HAND bevat een krachtige UV-lamp die deze snelle reductiebehandeling van
desinfectie mogelijk maakt. Dit vraagt om extra aandacht voor de veiligheid. UV HAND kan worden gebruikt voor bestraling op alle
oppervlakken van verschillende materialen - maar mag nooit worden gebruikt om huid, mensen, dieren of andere organische zaken te
bestralen. Instructies voor het gebruik van UV HAND 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.

Snelle en eenvoudige vervanging van de UV-lamp.
UV-lampbescherming met een net.
Geen voorverwarmtijd - direct klaar voor gebruik.
Een knop voor AAN / UIT - schakelt automatisch uit na 15 minuten.
200-240 V AAC, 50/60 Hz.
Ongeveer. 17mW / cm2 intensiteit op 100 mm afstand (GigaHertz UV-3726-4, volgens
EN DIN ISO 17025).
UV-lamp heeft een levensduur tot 8.000 uur. 
IEC-connector en kabel van 3 meter.

Specificaties: 

Gebieden voor desinfectie

Toetsenbord, muis, tafelblad, mobiele telefoon, laptop enz. 
Kopieerapparaten, printers en scanners
Keukengrepen en koffiemachines
Leuningen op trappen en knoppen in de lift
Badkamergrepen, toiletoppervlakken en gootstenen

Kantoren, winkel en openbare ruimtes

Trainingsgereedschap, machines en uitrusting 
Entree en informatiebalies 
Leuningen op trappen
Toiletgrepen, gootstenen en oppervlakken

Fitnesscentra, sportscholen en sportclubs

Klaslokalen, tafels en whiteboards 
Speelgoed en speelplaatsen
Keukengrepen en leuningen op trappen
Toiletgrepen, gootstenen en oppervlakken

Scholen en kinderopvang
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SAFETY!

Kassa's en betaalautomaten
Toetsenbord, muis, bureau, mobiele telefoon en laptop
Kopieerapparaat, printer en scanners
Keukenhandgrepen, leuningen op trappen en knoppen in de liften 
Toiletgrepen, gootstenen en oppervlakken

Winkels, geldautomaten en winkelcentra

Medische apparatuur, stethoscopen en beschermingsmiddelen 
Receptiebalies en wachtkamers
Printers, kopieerapparaten, pennen, toetsenborden, muis en
bureaus
Handgrepen, leuningen, deurfronten en rugleuningen van stoelen 
Toiletgrepen, gootstenen en oppervlakken

Ziekenhuizen, opticiens, verpleeghuizen en laboratoria


