UV BAR

OPNÅ ØGET HYGIEJNE MED KRAFTIG OG BRUGERVENLIG
HÅNDHOLDT UV-LAMPE TIL DESINFEKTION AF OVERFLADER. HURTIGT, SIKKERT OG KEMIFRIT

Håndtag, tastaturer, kaffemaskiner og trappegelændere er alle eksempler på steder, som mange
mennesker ofte berører i løbet af dagen - og de kan
derfor være en af de primære kilder til smittespredning af virus og bakterier.
Den håndholdte UV BAR vejer 1 kg., er designet til
både at være ergonomisk i brug og effektivt reducere smittespredning. Det sker ved hjælp af UV-lys,
som reducerer smittespredning ved at inaktivere
virus og bakteriers evne til at formere sig. Som et
supplement til den almindelige rengøring, hvor støv
og snavs fjernes, er UV BAR designet til desinfektion af overflader. Den når ligeledes ind i revner
og områder, hvor det er svært at rengøre og
spritte af. En arbejdsstation med tastatur, mus og computer tager under et
minut at desinficere og er klar til brug
akkurat bagefter.
Brugen af UV BAR højner kvaliteten af rengøringen, hvilket kan give et mere sikkert, renere og sundere arbejdsmiljø.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

• Beskyttelse af UV-røret med et net
• Ingen opvarmningstid og
klar til brug med det samme.
• En rund knap til tænd og sluk og
autosluk efter 15 min.
• 200-240V AAC, 50/60Hz.
• Ca. 8,7mW/cm2 intensitet i 100mm afstand
(GigaHertz UV-3726-4, ifølge EN DIN ISO 17025).
• UV-røret har en garanteret levetid på 8.000 timer.
• 3m lang ledning standard 230V.
• Højde: 14 cm, Bredde: 12 cm,
• Dybte: 45 cm, Vægt: 1 kg.

VIRKSOMHED/PRODUKTION

får et unikt redskab i kampen mod bakterier og virus
der er med til at højne hygiejnen. Dette giver både
mulighed for at holde produktionen i gang og have
flere medarbejdere og besøgende på kontoret, samt
at holde antallet af sygedage nede på lang sigt.

SKOLER/ INSTITUTIONER

OM OS

EFSEN er en dansk, familieejet ingeniørvirksomhed med mere end 35 års erfaring i
udvikling af UV-teknologi. Vi har brugt vores
viden til at udvikle en serie produkter, til at
bekæmpe bakterier og vira i selv de omgivelser,
hvor vand og sæbe ikke rækker.

UVCbyEFSEN – hvis du vil være sikker på
kan skabe tryghed og trivsel med UV BAR samt spare effektiv og godkendt UV-teknologi til gavn for
betydelig tid på daglig rengøring af lokaler, legetøj, samfundet og folkesundheden.
spil og it-udstyr.

HOSPITAL, KLINIK, PLEJE

kan med dette produkt rengøre medicinsk udstyr,
stetoskoper, værnemidler, venteværelser og modtagelsesdiske samt behandlerrum - og samtidig
holde omkostningerne til rengøring nede.

Desinfektion af sæder i
kupelsalen på Planetarium

SIKKERHED

UV BAR kan bruges til bestråling på alle overflader af forskellige materialer. Men må aldrig
bruges til at bestråle hud, mennesker, dyr eller
andre organiske materialer.
UVC-lys er skadeligt for hud og øjne. UV BAR indeholder en kraftig UV-lampe, der muliggør denne
hurtige reduktionsbehandling af desinfektion. Dette
kræver ekstra opmærksomhed på sikkerheden
for brugen af lampen. Instruktionen til brugen af UV
BAR skal forstås og følges
af brugere af UV-lampen.
UV-beskyttende handsker,
visir og beklædning SKAL
bæres, så øjne og hud ikke
udsættes for UV stråling.
Med i pakken sammen med
UV BAR følger handsker, visir, såvel som Sikkerhedsinstruktion og Brugermanual,
samt et weblink til sikkerheds- og brugervideoguide.

UVCbyEFSEN har siden 1986 produceret
kvalitets UV-systemer med fokus på sikkerhed.
www.uvcbyefsen.com
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