CleanAcess – Luftsluse med UVC
Sikker indslusning uden partikler
Anvendes som sluse til:
•
•
•
•

Renrum
Produktionslokaler
Højstatusstalde
Rene lagerrum
• Adgangssluser
• Tappehaller
• Opskæringsrum

Bruges til bl.a.:
• Personale
• Varer
• Materialer
• Værktøj

Effektiv mod:
• Partikler
• I kombination med UVC lys
▪ Vira, bakterier, svampe

Til værktøj, forbrugsvarer og personale
CleanAcess

Bygges til ordre – op til truckstørrelse

Indvendige mål (cm) B x L x H

110 x 140 x 200 cm

Udvendige mål, cirka (cm):

160 x 150 x 230 cm

Godsstørrelse max (cm):

90 x 120 x 180 cm

Dyser / blæser:

24 dyser, 2 blæser

Standard forfilter & hepafilter:

2/2

UVC lys til desinfektion:

12 stk. fordelt på sider og top

Nødstop:

4 stk. placeret på hver side udvendigt og indvendigt

Rullebord til små artikler:

Rullebord i hygiejnisk design med to hylder

Behandlingstid:

120 sekunder giver en behandling på ca. 350 j/m2

Dør:

Svingdør til venstre

Funktionstemperatur:

10°C til 40°C

Kabinet:

Rustfri stål 304

Levetid på UV pærer:
Rengøring glas:
Serviceinterval hepa:
Strømforbrug/tilslutning:

8.000 timer eller 3 år
Årligt
½-1/1 årligt
Ca. 2 kW/t, Tilslutning 380V, 16 amp

Desinfektionsgrad:
Her er taget udgangspunkt i desinfektionsgrad baseret på
specifikt enterobakterier, salmonella og listeria. Her vil en
behandling på 320 j/m2. sikrer 99,99% effekt på alle tilgængelige
overflader.

Funktionsmåde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Installer CleanAcess i sluse mellem urent og rent rum.
Gå ind i slusen eller placer palle eller vogn med varer i
slusen
Luk døren og tryk på start i panelet.
Luftdyser i kabinen ”spuler” person eller varer med 20-25 m/s luft.
Ved brug af UV i kabine, skal personale være fuldt tildækket.
Snavset luft trækkes gennem filtersystem, hvorefter det recirkuleres.
Døren åbner til ren side.
Der er programmeringsfunktioner i kabine.
Leveres plug and play, klar til indbygning.
Nødstop åbner til uren side.

