
UV luč za dezinfekcijo učinkovito in priročno ustvarja in ohranja varen prostor brez virusov in
bakterij. 
Čiščenje zraka T6 je zasnovano tako, da omejuje in odpravlja nevarnost aerogena okužbe, ki se
nanašajo na bolezni, ki se prenašajo po zraku. Uporaba okoljskih sterilizatorjev se vedno bolj
uporablja za zmanjševanje nevarnosti prenosa virusa po zraku: te naprave je mogoče uporabljati v
vseh okoljih, saj omogočajo nemoteno razkuževalno delovanje in preprečujejo razpršitev nevarnih
patogenov. Bolnišnice in zdravstvene ustanove po svetu te sisteme za razkuževanje uporabljajo že
leta. Danes so vse bolj v uporabi za sanacijo in zagotavljanje veliko večje varnosti v vseh prostorih, ki
jih pogosto obiskujemo, delamo in živimo. Cleaning Air T6 je univerzalni čistilec zraka UVGI
(ultravijolično razkuževalno obsevanje) za zmanjšanje virusne in bakterijske obremenitve v okolju, v
katerem ga uporabljamo. Tradicionalni načini čiščenja pogosto ne zadoščajo več za zagotovitev visoke
stopnje higiene, dosegljive le z uporabo najbolj pronicljive tehnologije, med katerimi je ena izmed
najučinkovitejših metoda UV-C. Pri čiščenju zraka T6 UVC izvaja stalno razkuževalno delovanje, tako
da odstranjuje mikrobne obremenitve v zraku in nenehno zmanjšuje bakterijske obremenitve v
okolje.
Velika prednost čiščenja zraka T6 je možnost obdelave zraka v okolje, 24 ur na dan, brez kakršnih koli
tveganj za ljudi. Neprekinjeno dezinfekcijsko delovanje enote zagotavlja neprekinjen nadzor nad
bakterijsko obremenitev prostora in ohranja konstantno prečiščen zrak. Čistilni zrak T6 je zasnovan za
enostavno, takojšnjo in varno razkuževanje, brez razvijanja toplote, brez uporabe tekočin in kemikalij
in brez kontraindikacij. Zrak, prisoten v okolju, ki ga tihi ventilator vpije v čistilni zrak T6, je usmerjen v
razkuževalno komoro čistilca, da jo razkužijo mikrobov in katerih koli drugi snovi kemičnega
onesnaževanja.  Poleg 6 UV-C žarnic, čistilni zrak T6 vsebuje tudi inovativni HEPA filter, ki zajame
99,97% delcev s premerom 0,3 mikrona, s čimer se filtrirajo tudi alergeni.

Čiščenje zraka T6
- 6 x 25 W UV-C žarnica, ultravijolična energija 70
μW / cm2 pri 1 m / žarnica
- Zaporedni zračni krog v mikrobarvalni komori
(emisija pri 253,7 nm)
- Germicidna notranja komora v odsevnih
površinah z mikrobiološko močjo 
- HEPA filter za odstranjevanje onesnaženih,
anorganskih snovi in   alergenov
- Napajanje s posebno elektronsko pred stikalno
napravo za žarnice UV-C
- Neprekinjeno zdravljenje 24 ur na dan 
- Visoka moč UV-C
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UV luč za dezinfekcijo učinkovito in priročno ustvarja in ohranja varno  okolje brez virusov in bakterij. 

Čistilec zraka T6 očisti 150 m3 / h. 

Pretok zraka (vhod in izhod ljudi iz prostora) podaljša sanacijo, v tem primeru je priporočljiva konstantna
uporaba. Priporočljivo za prostore kjer se zadržuje večje število ljudi: čakalnice, pisarne, trgovine,

izobraževalne ustanove, lepotne salone, gostinske obrate...
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Čistilni zrak T6 je programsko nastavljiv, lahko ga fiksirate na steno ali na podstavek z ali brez koles. 
Dodana nalepka za vrata sterilen zrak, varen prostor.


