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Överlägsen Effektivitet

ByoPlanet® elektrostatiska spraysystem hjälper till att minska risken för
smittspridning och sjukdomar samtidigt som det sparar tid och pengar.
ByoPlanet® elektrostatiska spraysystem ger en större täckning på kortare tid med mindre lösning.1
Systemets enkelhet är utformat med tanke på slutanvändaren och är konstruerat för maximal
effektivitet med minimalt förbrukning, vilket ger bättre resultat snabbt och enkelt.

Snabb & effektiv täckning

• Behandlar 1,700 kvm per tim , upp till 75% snabbare
än traditionella metoder och sprutor
• Ger fullständig täckning på framsida, sidor och baksida av ytan
med mindre kemåtgång
2

Perfekt för stora utrymmen

• Sprayar kontinuerligt i 30 minuter på 1 dunk kem
täckningen täcker till ca 900 kvm yta per gallon.
• Använder upp till 65% mindre kem för att behandla ytan

2

Designad för enkel användning
•
•
•
•
•

Färdigblandade kem (RTU): Behöver inte blandas
Specialkopplingar på kemdunkarna för enkel anslutning till sprutan
Ergonomisk designat handtag
Tryck en gång för att starta, tryck igen för att stoppa
Minskar risken för handhavandefel
3

Säkert för slutanvändaren

• Jordat uttag
• UL och CE märkt
• ByoPlanet® riktlinjer baserade på tester av både sprutan och
kemlösningar tillsammans.
• Använd endast ByoPlanets godkända produkter som är
EPA-registrerad och/eller ECHA godkända
1. Jämnförelse med handspruta
2. Vid applicering av föremål med komplexa geometrier ytor och/eller textila ytor minskar täckningsgraden
3. Använd produkten enligt anvisningarna. Se produktetiketten eller manualen för fullständig säkerhetsinformation.
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Överlägsen täckning

ByoPlanet® Elektrostatiska Spray System levererar ett överlägset resultat
ByoPlanet® patenterade elektrostatiska spraysystem är en kraftfull, effektiv och pålitlig metod för
att säkerställa att alla ytor - framtill, sidor samt bakom - kan desinficeras ordentligt.
Når även svåråtkommliga ytor och skrymslen. Den överlägsna “wrap-around” täckningen ger skydd
mot spridningen av bakterier och virus, snabbare och lättare än någonsin tidigare.

Använder en kompressor för tyst,
krafullt och jämt flöde av vätskan

KRAFTEN STARKARE ÄN GRAVITATIONEN

KEM

En elektrod ger en jämn laddning
som attraherar och finfördelar
lösningen till partikelstorlek.
Partiklarna attraheras till en yta och
bildar en jämn täckning.

Laddade partiklar
attraheras till en yta.

Lösningen når ytan
och letar sig runt för en
omslutande heltäckning.

Avanserad

Pålitligt

appliceringssystem

System säkerställer
jordning som konsekvent
ger jämn elektrostatisk leverans.
Ingen försämring i prestanda
på grund av felaktig
hantering.

Varje yta är jämnt belagd
med lösningen.

Effektiv
applicering

teknik i sprutan

Den patenterade
sprutan skapar oavbrutet jämn
storlek på kemdropparna.
Levererar en jämn täckning
på alla sidor av
objektet.

Systemet möjliggör snabb
och effektiv aplicering av
laddade droppar till
alla ytor.

Jämförelse Täckningsgrad
ByoPlanet
Elektrostatiska Spray
System levererar
överlägsen täckning
inte bara framsidan,
utan även på sidan och
baksidan av föremålet.

®

Handspruta

Begränsad täckning

Pumpspruta

Begränsad täckning

Batteridriven enhet
Begränsad täckning
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ByoPlanet®

Överlägsen täckning

Fördel med Elektrostatiskt teknik

Överlägsen täckning med testade och validerade kem för friskare miljöer
På platser där människor arbetar, bor och idrottar - sjukdomar som orsakar bakterier kan snabbt
spridas vidare på ytor. Traditionella metoder är inte utformade för att effektivt nå alla områden
och många ytor blir därför felaktigt behandlad - eller inte behandlade alls. Traditionell desinficering och rengöringsmetoder ger endast begränsad täckning. Svåråtkommliga ytor som missas
kan utsätta personer för bakterier och överföring av sjukdomar. .

Sjukdommar och infektioner är ett problem som bara växer
21 362 kr/anställd

3,4 milj kronor

250 milj kr (2018)

Genomsnittlig kostnad3
för företaget vid 2 veckors
sjukfrånvaro

Kostnad för att bekämpa
ett norovious utbrott på
ett stort universitet

kostnad Antibiotikaresistens4
(MRSA). Beräknas tredubblas
innan 2050. En risk som ökar.

Kontor

Skolor / Förskolor

Gym / Träning

Innovativ Technologi för att minska höga kostnader och orsaken till sjukdommar
ByoPlanet® innovativa Elektrostatiska Spraysystem tillsammans med testade och validerade
kemlösningar ger överlägsen täckning som skapar säkra lokaler och områden.

ByoPlanet®
Elektrostatiska
Spray System

Upp till 75% snabbare

Minskade
kostnader

Täcker mer
yta, upp till

Tar mindre tid
1

Full täckning 1 700
kvm per tim

2

1. Vid applicering av föremål med komplexa geometrier ytor och/eller textila ytor minskar täckningsgraden
2. Traditionella och/eller andra sprutor inklusive pumpsprutor
3. Beräknad månadslön 35 000 kr. Källa: if.se/vad-kostar-sjukfranvaro
4. Källa: Folkhalsomyndigheten/framtida-kostnader-antibiotikaresistens
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Använder 65%
1
mindre kem

TM

ELECTROSTATIC SPRAYER

ByoPack™ elektrostatiska spruta konstruerades med tanke på slutanvändaren.
Den är hållbar, mobil och extremt effektiv vid elektrostatisk applicering.

BYOPACK
SPECIFIKATION
Storlek
L 30.5 cm x B 16.5 cm
x H 51.6 cm
Vikt
5.8 kg
Fraktvikt
8.6 kg
Elektrisk Specifikation
P2-CBP515:
115VAC, 60Hz, ~4.2 amps
P2-CBP530:
230VAC, 50Hz, ~4.2 amps
Slang Längd
1.52 m
Flödesmängd
110-130 ml/min
Längd på sladd
7.62 m
Fraktkapacitet
16 enheter per pall
122 x 102 x 136 (cm)

Artnr: 60011

Lillerudsvägen 12c, 141 32 Huddinge, Sweden • www.ByoPlanet.se
-4-

ByoPlanet® Elektrostatiska Spray System

ByoPack

TM

ELECTROSTATIC SPRAYER

ByoPro™ elektrostatiska spruta konstruerades med tanke på slutanvändaren.
Den är hållbar, mobil och extremt effektiv vid elektrostatisk applicering.

BYOPRO
SPECIFIKATION
Storlek
L 40,6 cm x B 25,4 cm
x H 73,7 cm
Vikt
20 kg
Fraktvikt
24 kg
Elektrisk Specifikation
MS-715 115 VAC
60 Hz ~6 amps
MS-740 220 VAC
50 Hz ~3 amps
Slanglängd
2,45 m
Flödesmängd
4.3 oz/min (130 ml/min)
Längd på sladd
7.62 m
Fraktkapacitet
12 enheter per pall
122 x 102 x 136 (cm)
Certifikationer
UL, ULC, TUV

Artnr: 60010
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ByoPlanet® Elektrostatiska Spray System

ByoPro

SUPPORT OCH FÖRSÄLJNING

FRÅGOR?
ByoPlanet.se
+46 (0)739-88 99 00

BESTÄLL ETT
ELEKTROSTATISKT SPRAY
SYSTEM FRÅN BYOPLANET®
BESÖK: BYOPLANET.SE

ORDER@BYOPLANET.SE
+46 (0)739-88 99 00

& SNABBSTARTSGUIDER
info@byoplanet.se
+46 (0)739-88 99 00
eller / or
ServiceTechTeam.com
+1-855-211-1518

DISTRIBUTÖR
INFORMATION

ByoPlanet Scandinavia AB
Lillerudsvägen 12c
141 32 Huddinge, Sweden
fredrik@byoplanet.se
info@byoplanet.se

www.byoplanet.se
SWEDEN

For sales outside of Sweden, Norway,
Denmark visit ByoPlanet.com

INFORMATION
GARANTI MASKIN
info@byoplanet.se
+46 (0)739-88 99 00
eller / or
ServiceTechTeam.com
+1-855-211-1518

MANUFACTURER

ByoPlanet Int. LLC
125 Old Road
Athens, GA 30606, USA

www.byoplanet.com
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