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

Håndtag, tastatur, kopimaskiner, kaffemaskiner, gelændere på trapper o. lign. er steder, som mange mennesker

ofte berører i løbet af dagen, og kan derfor være en af de primære kilder til smittespredning af virus og bakterier.
Den håndholdte UV BARx1 vejer 1 kg., er ergonomisk at have i hånden og reducerer effektivt smittespredning ved
at inaktivere virus og bakteriers evne til at formere sig.

Som et supplement til den almindelige rengøring, hvor støv og snavs fjernes, er UV BARx1 designet til desinfektion

af overflader, og når ligeledes ind i revner og områder, hvor det er svært at rengøre og spritte af. En arbejdsstation
med tastatur, mus og computer tager under et minut at desinficere og arbejdsstationen er klar til brug akkurat
bagefter.

Brugen af UV BARx1 højner kvaliteten af rengøringen, hvilket kan give et mere sikkert, renere og sundere miljø.

Reducerer let spredningen af vira og bakterier
Nem og funktionel at bruge – vejer kun 1 kg.
Hurtigt og effektivt resultat.
Højner kvaliteten af rengøringen.
Reducerer smittespredning af virus og bakterier.
Slukker automatisk efter 15 min.
Klar til brug med det samme – ingen opvarmningstid.
Sikkerhedsnet beskytter UV-røret i UV BARx1.

Områder til desinfektion
Kontorer og offentlige områder

• Tastatur, mus, skrivebord, mobiltelefon og bærbar computer
• Kopimaskiner, printer og scannere
• Køkkenhåndtag og kaffemaskiner
• Gelændere på trapper oh knapper i elevatorer

Skoler og daginstitutioner

• Overflader i klasseværelset, borde og whiteboards
• Legetøj og legeredskaber
• Køkkenhåndtag og gelændere på trapper
• Toilethåndtag, håndvaske og overflader

Hospitaler, klinikker, optikere, plejehjem og laboratorier
• Medicinsk udstyr, stetoskoper, værnemidler
• Modtagelsesdiske og venteværelser
• Printere, kopimaskiner, kuglepenne, tastatur, mus og skriveborde
• Håndtag, gelændere på trapper, dørfronter og stolerygge
• Toilethåndtag, håndvaske og overflader

Fitnesscentre og idrætsforeninger

• Træningsredskaber, maskiner og udstyr
• Indgangsområde og informationsdiske
• Gelændere på trapper
• Toilethåndtag, håndvaske og overflader

Butikker, hæveautomater og shopping centre

• Kasseapparater, diske og betalingsterminaler
• Tastatur, mus, skrivebord, mobiltelefon og bærbar computer
• Kopimaskine, printer og scannere
• Køkkenhåndtag, gelændere på trapper og knapper i elevatorer
• Toilethåndtag, håndvaske og overflader

SIKKERHED!
UVC-lys er skadeligt for hud og øjne. UV BARx1 indeholder en kraftig UV-lampe, der muliggør denne hurtige
reduktionsbehandling af desinfektion. Dette kræver ekstra opmærksomhed på sikkerheden for brugen af lampen. UV
BARx1 kan bruges til bestråling på alle overflader af forskellige materialer. Men må aldrig bruges til at bestråle hud,
mennesker, dyr eller andre organiske materialer. Instruktionen til brugen af UV BARx1 skal forstås og følges af
brugere af UV-lampen. UV-beskyttende handsker, visir og beklædning SKAL bæres, så øjne og hud ikke udsættes for
UV stråling. Med i pakken sammen med UV BARx1 følger handsker, visir, såvel som Sikkerhedsinstruktion og
Brugermanual, samt et weblink til sikkerheds- og brugervideoguide.

Specifikationer

• Hurtigt og simpelt skift af UV-røret.
• Beskyttelse af UV-røret med et net.
• Ingen opvarmningstid - klar til brug med det samme.
• En rund knap til tænd og sluk - autosluk efter 15 min.
• 200-240V AAC, 50/60Hz.
• Ca. 8,7mW/cm2 intensitet i 50mm afstand
(GigaHertz UV-3726-4, ifølge EN DIN ISO 17025).

• UV-røret har en garanteret levetid på 8.000 timer.
• 3m lang ledning standard 230V.
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Made in Denmark

EFSEN UV & EB TECHNOLOGY har
siden 1986 produceret kvalitets
UV-systemer med fokus på sikkerhed.

Kontakt os:

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

