
UV BARx1 from EFSEN UV & EB TECHNOLOGY is the ideal solution for surface disinfection 
in hard to reach areas.
UV BARx1 is designed to remove viruses and bacteria from surfaces in matters of seconds.
Making the UV BARx1 is the ideal tool for keeping 
the infection level to a minimum in work stations, 
laboratories, kitchens and hospitals.

Håndholdt UV-lampe til desinfektion af overflader

Fordelene ved UV BARx1 

UV BARx1 er en kraftig og brugervenlig 
håndholdt UV-lampe til desinfektion af 
overflader, som kan reducere smittespredning 
af bakterier og virus. 

Håndtag, keyboards, kopimaskiner, gelændere på trapper o. lign. er ofte steder mange mennesker 
berører i løbet af dagen, og derfor også en af de primære kilder til smittespredning af bakterier og virus. 
Med UV BARx1 kan smittespredning reduceres ved at inaktivere bakterier og virus evne til at formere sig. 
UV BARx1 er en håndholdt UV-lampe, som er designet til desinficering af områder med høj bakterie og 
virusbyrde. Den er effektiv i kroge og revner, hvor det er svært at rengøre og afspritte. 
Brugen af UV BARx1 giver et mere sikkert, renere og sundere miljø. 

 • Nem og funktionel at bruge

 • Reduktion af smittespredning

 • Hurtig og effektiv behandling

 • Højere niveau af hygiejne

 • Let-vægt - 2 kg. 
 • 8-11mW/cm2 intensitet ved 50 mm afstand 
    (EIT PowerPuckII MidRange UVC)

 • 8.000 timers levetid på røret  

 • Medfølger: Handsker og ansigtsværn, såvel som  
   sikkerhedsinstruktion og brugerguide, samt   
   weblink til sikkerheds- og brugervideo.



Kontakt os:
Skovlytoften 33 | DK-2840 Holte 
efsen@efsen.dk | +45 45650260

Specifikationer
• Hurtigt og simpelt lampeskift - uden værktøjer
• Tænd/slut kontakt
• 200-240VAC 50/60Hz
• 8-11mW/cm2 intensitet i 50mm afstand (EIT PowerPuckII MidRange UVC)

• 3m lang ledning standard 220V
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EFSEN UV & EB Technology har siden 
1986 produceret kvalitets UV-systemer 
med fokus på sikkerhed. 

UVC-lys er skadeligt for hud og øjne. Handsker, visir og beskyttende beklædning SKAL 
bæres, så øjne og hud ikke udsættes for UVC stråling. 

UV BARx1 indeholder en kraftig UVC-lampe, der muliggør denne hurtige behandling 
af desinfektion. Dette kræver ekstra opmærksomhed på sikkerheden for operatøren. 
Medfølger: Handsker og ansigtsværn, såvel som sikkerhedsinstruktion og brugerguide, 
samt weblink til sikkerheds- og brugervideo.

Områder til desinfektion

Kontorer, produktionslokaler og offentlige områder
• Keyboard, mus, skrivebord, mobiltelefon og bærbar computer
• Kopimaskine, printer og scannere
• Køkkenhåndtag, gelændere på trapper 
• Toilethåndtag, håndvaske og overflader på badeværelser

Hospitaler, klinikker og laboratorier
• Stetoskoper, kuglepenne, keyboards, mus, skriveborde,  
  modtagelsesdiske, venteværelser
• Medicinsk udstyr, printere og kopimaskiner
• Håndtag, gelændere på trapper, dørfronter og stolerygge
• Toilet og badeværelsesoverflader, håndvaske 
• Værnemidler

Skoler og idrætsforeninger
• Overflader i klasseværelset, borde, whiteboards og legetøj
• Køkkenhåndtag, gelændere på trapper 
• Toilethåndtag, overflader, håndvask 

SIKKERHED! 

Med mindre end 2 kg vægt, er BARx1 let at føre hen over overflader i 

længere tid. Den kraftige UVC-lampe og en lang ledning gør det effektivt og 

hurtigt at desinficere hele kontoret, klinikken, hospitalsstuen eller lign. 

Made in Denmark 


