UV-C GERMICIDNÍ SET SMU 1 - 36W
Slouží k dezinfekci povrchů a vzduchu za pomoci UV-C záření o frekvenci 254 nm. Jedná se o účinnou metodu pro likvidaci bakterií, virů,
plísní a roztočů vhodnou například pro průmyslové provozy, potravinářství, zdravotnická zařízení, ale i šatny, vestibuly, čekárny a obchody.
Záření rozkládá DNA a RNA všech živých organismů. Zařízení je bezpečné, mobilní, skladné, obsluha a manipulace s ním je jednoduchá.
Výkon a funkčnost zařízení lze upravit dle přání zákazníka.

UV-C Germicidní set SMU 1 - 36W
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Pohybový PIR senzor v kovovém těle pro
okamžité vypnutí lampy. Slouží jako
bezpečnostní prvek pro vypnutí v případě
vstupu osoby do prostoru během procesu
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dezinfekce. Senzor i trubice se formou
odloženého startu aktivuje 45 vteřin po
zapnutí. Reaguje na pohyb v úhlu 170°
do vzdálenosti 10 metrů.
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Germicidní UV-C trubice Philips TUV 36W
SLV/6 / T8 s životností 9000 hodin.
Prostor cca 5x4 m je vyčištěn na 99%
po cca 60 minutách ozařování včetně
ploch a vzduchu.
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UV-C odolné svítidlo a reflektor od
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Profesionální ocelový stativ s kolečky

renomovaného českého výrobce.

a brzdou, využitelný pro osvit až do výšky
250 cm, který je dodáván s jednoduchým
systémem pro bezpečné nastavení výšky
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osvitu pohodlně jednou rukou.
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Kloub pro nastavení svítidla do vertikální
i horizontální polohy pro možnost osvitu
prostorů pod stoly apod.
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Časovací hodiny / minutka pro nastavení
délky osvitu a případně odloženého
startu svítidla. Možnost volby mezi digitálním
nebo mechanickým zařízením.
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Pojezdový systém s kolečky a brzdou.

UV-C GERMICIDNÍ SET SMU 1 - 36W

SET OBSAHUJE:
1x stativ s kolečky
1x PIR senzor pohybu
1x časovač dle výběru
1x UV-C reflektor pro jednu UV-C trubici
1x Germicidní UV-C trubice Philips TUV 36W SLV/6 / T8Z
1x Závěsné bezpečnostní varování (ukazatel doby, kdy není povolen vstup do místnosti)
1x UVC ochrané brýle 3M typ 2800

DODÁNÍ:
Doba dodání od závazné objednávky je přibližně 3 týdny.
Poštovné a balné bude kalkulováno podle množství objednaného zboží.

ROZMĚRY BALENÍ/SETU:
Rozměry zásilky jsou 170 x 50 x 50 cm

CENA SETU:
Cena 11 990 Kč + 21% DPH
Cena s DPH 14 508 Kč

Dodavatel :
Smotech s.r.o.
Nerudova 945/36
37004 České Budějovice
IČO: 26084040
DIČ: CZ26084040

Kontakt pro konzultace a objednávky :
Daniel Pomije
d.pomije@smotech.cz
+420 775 157 630

 

 

