
Puchacz
-urządzenie,
które likwiduje wirusy

Sterylizator i Ozonator – w jednym



1Puchacz

- gabinetów lekarskich, szpitali
- restauracji
- hoteli
- biur

Stworzony specjalnie dla:

Funkcja sterylizatora zapewnia przepływ w zakresie od 100 do 380 metrów
sześciennych na godzinę.

Puchacz jest skuteczny w pomieszczeniach o kubaturze
do 80 metrów kwadratowych.

Puchacz utrzymuje cały wewnętrzny obszar komory reakcji w polu energii
falowej o natężeniu 20-30mW w paśmie 263nm. Te parametry zapewniają
natychmiastowy rozpad wirusów takich jak SARS-CoV-2.
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Funkcja ozonatora gwarantuje do 20 gram Ozonu na godzinę z pomiarem
stężenia w powietrzu podczas całego procesu sterylizacji pomieszczenia.

Puchacz automatycznie po uzyskaniu odpowiedniego stężenia Ozonu
w powietrzu utrzymuje je przez 1. minutę i rozpoczyna proces
deozonowania. Deozonowanie jest kolejną unikalną funkcją.

Ozonowanie w trybie automatycznym zajmuje Puchaczowi mniej niż 3h
dla pomieszczeń do 30 metrów kwadratowych.

bezpieczny

Ozonowanie powietrza

Uwaga: Klasyczne metody ozonowania powodują że powietrze
w pomieszczeniu jest szkodliwe dla człowieka przez prawie 3 dni, ponieważ tyle
wynosi okres pół-rozpadu ozonu w temperaturze 20'C
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Jak działa

Jest zaopatrzony w 15 czujników, monitorujących między
innymi warunki panujące we wnętrzu. Wilgotność powietrza
w pomieszczeniu wynikająca np. z sytuacji pogodowej lub
po prostu umytej podłogi, ciśnienie, temperaturę, a także
zapylenie powietrza to warunki wpływające na skuteczność
działania sterylizatora.

Puchacz mierzy te czynniki i dopasowuje przepływ
powietrza tak, aby jego praca nie została zakłócona i
zawsze dawała ten sam efekt – czyste, doskonałej jakości
powietrze.

Puchacz oczyszcza powietrze
wykorzystując promieniowanie UVC

?
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Puchacz - to sygnał dla Twoich
pracowników i klientów

Jedyny na świecie przepływowy sterylizator
powietrza z wbudowanym systemem pomiaru
skuteczności.

Skuteczny w 100% przeciwko COVID-19.

Bezpłatna dostawa / KURIER

Zamówienia:

<<<

sprawdzony

tel. +48 86 262 58 62
www.iphbms.pl
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