STERİL-air duct
Hastaneler , ameliyathaneler , laboratuvar vb. gibi hijyen gerektiren alanlar
için
Hava kanalları için direk ışımalı kanal içi dezenfeksiyon cihazları

Steril Duct havalandırma kanalları dezenfeksiyonu sistemi, havalandırma kanalları içerisindeki oluşan virüs ve
bakterileri etkili bir şekilde yok ederek, havadaki tehlikeli mikroorganizmalardan korunmamızı sağlayan
germicidal lambalardan oluşur.
Özellikle klima kanalları içerisinde üreyip, ciddi sağlık sorunlarına neden olan Legionella serisi bakterilerin
tümünü yok eder. Böylece insanların sağlık sorunlarını ve ürün kalite sorunlarını, kimyasal kullanıp çevreye
de zarar vermeden çözebilirsiniz.
Bu sistemler 0,01 mikron büyüklüğündeki mikroorganizmalara karşı %99.97 oranında etkilidir. Bu sistemler
dayanıklı, uzun ömürlüdürler.

Steril Duct Özellikleri ve Seçime Bağlı Aksesuarları
•

Ster-L-Ray Germicidal Lambalar, her kullanıma hazırdır ve ürün destekli yüksek kalite sağlar. Ster-L-Ray
Germicidal Lambalardan çıkan enerjinin %95’i 254nm boyundadır. Merkezdeki dalga boyu maksimum
germicidal etkiye sahiptir ve virüs, bakteri ve maya sporları için yüksek derecede öldürücüdür.

•

Steadfast Yuva, tek pinli lambayı güvenle tutan, sabit, ve yaylı sistem, teleskopik yuvalara sahiptir. Bir
uçtaki yaylı sistem, lamba değişimi için büyük kolaylık sağlar.

•

Gövdesi paslanmaz çelik olduğu için çok dayanıklı ve sağlamdır

•

En yaygın monte uygulama lambaların hava akımına dikey olarak yerleştirilmesi şeklindedir.

Avantajları
Etkili

Havalandırma sistemlerinde oluşan her türlü oluşumun artmasına ve çoğalmasına karşı korur.

Ekonomik

Cihaz çok az miktarda enerji kullanır.

Güvenli

Aşırı ve zararlı ışın riski yoktur.

Kolay

Kolay monte edilir ve sarf malzeme ihtiyacı çok azdır.

Otomatik

Özel bir dikkat ve ölçüme ihtiyaç duymadan kesintisiz olarak çalışır.

Uygulama

Her çeşit kanal ebadı ve hava debisi için uygun

Geniş Ürün

Her ebattaki hava debisi için geniş uygulama bulunmaktadır
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