HM ArmCom

UVCLEAN-90
STERILIZÁLÓ BERENDEZÉS

KOMMUNIKÁCIÓTECHNIKAI Zrt .

Előzmények:
A 2019-es COVID-19 járvány rávilágított arra, hogy a világ
nem volt felkészülve egy ehhez hasonló csapásra. A
védőoltás ugyan számos problémára megoldást nyújt, de a
pandémia más vírussal, baktériummal bármikor újra
kialakulhat.
Termékünk az UV-C sugárzás klinikailag bizonyított hatásait
felhasználva a különböző
• vírusok
• baktériumok
• gombák
ellen képes védelmet biztosítani akár 30 perces üzemidővel.
Ezen idő alatt a 2 méteres közvetlen környezetében lebontja
a kórokozók DNS láncát, így azok életképtelenné válnak.

Mindezt:

• nagy megbízhatósággal (a kórokozók 99%-t deaktiválja);
• költséghatékonyan;
• környezetbarát módon;
• felügyeletmentesen (időzítő, távkapcsoló és opcionális wifi
csatlakozással).

Termékünket a Nemzeti Népegészségügyi Központ
Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály által
elvégzett vizsgálat hitelesítette, melynek értelmében már az
előzetesen beállított 30 perces program során is képes
elpusztítani 2 méter távolságból a közvetlen sugárzásnak
kitett patogéneket a mért sugárzási értékekkel.

www.armcom.hu
hmarmcom@armcom.hu

A termék formatervezési mintaoltalommal védett!
A készülék többféle opcióban kapható:
• 1 darab MASTER (fő) eszköz
• 1 darab MASTER (fő) eszköz + 1 darab SLAVE
(utánkapcsolt) eszköz
• 1 darab MASTER (fő) eszköz + 2 darab SLAVE
(utánkapcsolt) eszköz
Műszaki paraméterek:
• Működési feszültség: 230V AC
• Névleges teljesítmény: 150W

A készülék elemei:
• Lámpaernyő (összecsukva 102 - 22 cm)

• Teljes magasság: 180 cm
• Szélesség: 83 cm

• Tartóoszlop (180 - 5,5 cm)
• Lábrész (összecsukva 50 - 19 cm)

• Súly: 18 Kg

• Fénycsövek (6 db)
• Kábelek
Az HM ArmCom ZRt. által gyártott UVClean-90 termék az alábbi
termékelőnyökkel bír:

•

a 6 db ernyőszerűen elhelyezett fényforrásnak köszönhetően
gömbszerűen fejti ki hatását a konkurens termékek hengerszerű
kialakításától eltérően;

•

a 3 fékezhető lábnak köszönhetően nagy mobilitást biztosít;

•

a helytakarékosság jegyében könnyedén több részre szedhető;

•

az előzetesen beépített 30 másodperces késleltetett indítás
elegendő időt biztosít a sterilizálni kívánt helység elhagyására;

• a beépített állítható időzítővel egyszerűen állítható a működési
idő;
• a távirányító segítségével be- és kikapcsolható;
• az opcionálisan rendelhető wi-fi modul segítségével Android és
iOS eszközről vezérelhető, programozható.

