
SUPERPLAZMOVÝ DEZINFEKTOR
VZDUCHU A POVRCHOV

PLAZE SAFE C

Čistí a sterilizuje vzduch a dezinfikuje všetky povrchy 

Klinicky overená účinnosť proti všetkým známym

mikroorganizmom a vírusom, vrátane koronavírusu

V boji s pandémiou koronavírusu je ošetrenie priestorov - vzduchu a povrchov rozhodujúce.
Preto by mal byť dezinfektor nevyhnutnou súčasťou opatrení pre epidemiologicky bezpečné prostredie. 

Jednoduchá inštalácia

Užívateľsky nenáročné ovládanie aj 
prostredníctvom diaľkového ovládača

ABS zakrivenie hrán povrchu produktu

Jednoduchý digitálny grafický display

Hlasovo podporovaný Remote control 

UŽÍVATEĽSKY PRÍVETIVÝ

NON – STOP V POHOTOVOSTNOM REŽIME
 Zabezpečí čistotu vzduchu a povrchov

ŠETRÍ NÁKLADY

Špičkový dezinfektor pre ambulancie
vyvinutý v Kórei 

Seizmicky dizajnovaný pre podmienky
vibrácie v automobiloch

Dezinfekcia s nabíjateľnou batériou

Nízka spotreba energie

CE certifikát

KVALITNÁ TECHNOLÓGIA
Detektor prítomnosti ľudského organizmu

Detekcia negatívnych iónov, plazmy, dezinfekcie, 
teploty, vlhkosti, doby výmeny

Emergency prepínač

 Hlasové pokyny - oznámenie zmeny módu

Automatická diagnostika

Patentovaná plazmová technológia

BEZPEČNOSŤ

 Nie sú potrebné žiadne ďaľšie dezinfekčné 
prostriedky a zariadenia

DEZINFIKUJE VZDUCH A VŠETKY DRUHY POVRCHOV,
 NA KTORÉ INÉ DEZINFEKČNÉ TECHNOLÓGIE NESTAČIA
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Rozmery: 85 mm (š) x 220 mm (v) x 360 mm (d)

Napájanie: štandardný sieťový adaptér

Vstup: 100 V - 240 V, 50/60 Hz | Výstup: DC 12V, 3.5A

Filtrovanie: dvojité filtre (PP predfilter, CD filter)

Metóda dezinfekcie: plazma, negatívny ión

Prevádzka: max. do 20 dB, vysokovýkonný ventilátor s nízkou hlučnosťou

Bezpečnostné prvky: senzor detekcie človeka, hlasový pokyn, automatický 

oznamovací systém výmeny filtra

Sanitky, vozidlá, taxi služby

MHD, vlaky, autobusy

Administratívne priestory, kancelárie

Zdravotnícke priestory (ambulancie,

izby sestier, čakárne)

Lekárne, obchody

Výťahy, toalety

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIAODPORÚČANÉ POUŽÍVANIE

Naštartuje aktívnu degradáciu ozónu

Aktivovaný po Plazmovo ozónovom móde

Účinne rozloží ozón na neškodné zlúčeniny vody a kyslíka

ODPORÚČANÉ POUŽÍVANIE

DEKOMPOZIČNÝ MÓD4

Nadväzuje na dezinfekčný mód a eliminuje zostávajúce mikroorganizmy

Efektívny sterilizačný mód pre vzduch a povrchy

Uvoľňovaný ozón vo vzduchu eliminuje baktérie a vírusy

Silný dezodoračný účinok (využitie po transportoch s popáleninami, bezdomovcov)

Je technologicky konštruovaný na prevádzku len v neprítomnosti personálu

Senzor detekcie pohybu na vzdialenosť 7m (pre bezpečnosť človeka), ktorý 
automaticky prepne do dekompozičného (bezpečnostného) módu a naštatruje 
aktívnu degradáciu ozónu 

PLAZMOVO OZÓNOVÝ MÓD3

Mód využíva OH Radical Plasma (RCI CELL), Super Plasma Ionizer (HPI) a UV svetlo

Eliminuje mikroorganizmy vo vzduchu a na povrchu

Absorbuje vzduch, sterilizuje a prečistí ho 2 filtrami:
1. Umývateľný (vlasy, prach, mastnota) 2. CD filter - deodorant (pachy, dym, vôňa jedla)

3 milión aniónových častíc za 1 sek je generovaných a vrátených do prostredia

Funguje podobne ako čističe vzduchu

Čas dezinfekcie závisí od veľkosti a úrovni hygienických podmienok priestorov

DEZINFEKČNÝ MÓD2 DEZINFEKČNÝ MÓD2

ANIÓNOVÝ MÓD Aktivovaný mód udržuje príjemný vzduch

Anión je známy ako „vzduchový vitamín“ vzduch bez zápachu a bez chuti

Vytvára čerstvý vzduch podobne ako je to v lese a pri vodopádoch

PLAZE SAFE C uvoľňuje 3 milión anión častíc za 1 sek

Nerobí dezinfekciu, ale znižuje vitalitu mikroorganizmov vo vzduchu
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PREVÁDZKA V ŠTYROCH MÓDOCH


