UV TOWER
OPNÅ BEDRE HYGIEJNE MED KRAFTIG OG BRUGERVENLIG
MOBIL DESINFEKTIONSENHED TIL SMÅ OG MELLEMSTORE
AREALER. HURTIGT, SIKKERT OG KEMIFRIT.

Det unikke design af det reflekterende materiale,
og de otte kraftige UVC-lamper, muliggør en hurtig
og grundig desinfektion af alle omgivende overflader. Dette gør UV TOWER ideel til små og mellemstore lokaler, da det minimerer tiden for desinfektionsprocessen.

Ved at bruge UV TOWER, reduceres
smitterisikoen, idet bakterier og vira inaktiveres. Efter eksponering af UVC kan
mikroberne ikke reproducere sig eller
inficere mennesker — og dermed
sænkes smitterisikoen signifikant.

Lampernes position er optimeret til at kunne nå
både over og under borde og andre rumoverflader.
Og dens perfekt afbalanceret design gør
den let at flytte omkring. Betjening af UV
TOWER er enkel — indstil timer, tryk på den
grønne aktiveringsknap og forlad rummet.

TEKNISKE
SPECIFIKATIONER

UV TOWER tænder efter 30 sekunder og bipper imens desinfektionen udføres. På denne
måde kan operatøren høre, at UV-lyset er
tændt, selvom han/hun ikke er i rummet.
En 360-graders dobbelt bevægelsessensor
sørger for sikkerheden. Lamperne slukker
automatisk, hvis de opfanger bevægelse i
rummet.

• Dobbelt sensor sørger for sikkerheden.
• Tænd/Sluk knapper.
• 8m ledning som standard.
• Spænding: 200-240VAC 50/60Hz.
• Strømforbrug 700W.
• Højde: 153 cm, Vidde: 40 cm,
• Bredde: 62 cm (med håndtag),
• Vægt: 37 kg.

VIRKSOMHED/KONTOR

får et unikt redskab i kampen mod bakterier og
virus der er med til at højne hygiejnen. Brugen af
UV TOWER giver både øget tryghed i mødelokalerne,
kantinen, toiletter mm. og mulighed for at have flere
medarbejdere og besøgende på kontoret, samt at
holde antallet af sygedage nede på lang sigt.

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.

SKOLER/ INSTITUTIONER

UVCbyEFSEN – hvis du vil være sikker på
effektiv og godkendt UV-teknologi til gavn for
kan skabe tryghed og trivsel med UV TOWER samt samfundet og folkesundheden.
spare betydelig tid på daglig rengøring af klasse- og
lærerværelser, omklædningsrum, stuer og opholdsrum.

HOSPITAL, KLINIK, PLEJE

kan med dette produkt rengøre venteværelser, behandlerrum, beboerrum, spisesale og kontorer - og
samtidig holde omkostningerne til rengøring nede.

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

SIKKERHED

UV TOWER er designet til at desinficere i områder, hvor mennesker IKKE opholder sig. UV
TOWER er designet til at bevæge manuaelt
rundt, og har en forsinket
starttimer, så operatøren
kan forlade rummet før
Rum desinfektion i lydstudie hos Implement
UVC-lamperne
tændes.
Sikkerhedsinstruktion og
brugerguide skal følges af
operatøren.
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