
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opnå bedre hygiejne med en kraftig og brugervenlig mobil desinfektionsenhed til små 
og mellemstore arealer – hurtigt, sikkert og kemifrit 
 
Hvorfor vælge UV-desinfektion? 
 
Hurtigt og effektivt – UV-lys neutraliserer mere end 99% af bakterier og vira på bare få 
sekunder, og giver derved en besparelse på den daglige rengøring. 
 
Virker på alle typer overflader og luft – UV-lys desinficerer effektivt elektronisk udstyr, 
læder, træ og tekstiler. Materialer, der er vanskelige at desinficere med mere 
konventionelle rengøringsmetoder. UV-lys kan forbedre luftkvaliteten ved at 
desinficere mikroorganismer og luftbårne partikler indeholdende virus. 
 
Blid desinfektion – UV-lys er en kemifri løsning og har en blid effekt på materialer. Det 
er derfor ideel teknologi til overflader og luft, der ikke behandles med konventionel 
kemisk rengøring. 
 
Hospitaler, klinikker og plejen kan med dette produkt rengøre venteværelser, 
behandler-rum, beboerrum, spisesale og kontorer – og samtidig holde omkostningerne 
til rengøring nede. 
 
Institutioner og skoler kan skabe tryghed og trivsel med UV TOWER samt spare 
betydelig tid på daglig rengøring af klasse- og lærerværelser, omklædningsrum, 
stuer og opholdsrum. 
 
Virksomheder/Kontorer får et unikt redskab i kampen mod bakterier og virus, der er 
med til at højne hygiejnen. Brugen af UV TOWER giver både øget tryghed i 
mødelokalerne, kantinen, toiletter mm. Og mulighed for at have flere medarbejdere 
og besøgende på kontoret, samt at holde antallet af sygedage nede på lang sigt. 
  

UV TOWER – til hurtig desinfektion af små og mellemstore arealer 



Det unikke design af det reflekterende materiale, og de otte kraftige UVC-lamper, muliggør en 
hurtig og grundig desinfektion af alle omgivende overflader. Dette gør UV TOWER ideel til små og 
mellemstore lokaler, da det minimerer tiden for desinfektionsprocessen.  
 
Lampernes position er optimeret til at kunne nå både over og under borde og andre 
rumoverflader. Og dens perfekt afbalanceret design gør den let at flytte omkring. Betjening af UV 
TOWER er enkel – indstil timer, tryk på den grønne aktiveringsknap og forlad rummet. 
 
UV TOWER tænder efter 30 sekunder og bipper imens desinfektionen udføres. På denne måde 
kan operatøren høre, at UV-lyset er tændt, selvom han/hun ikke er i rummet. 
 
En 360-graders dobbelt bevægelsessensor sørger for sikkerheden. Lamperne slukker automatisk, 
hvis de opfanger bevægelse i rummet. 
 
Ved at bruge UV TOWER, reduceres smitterisikoen, idet bakterier og vira inaktiveres. Efter 
eksponering af UVC kan mikroberne ikke reproducere sig eller inficere mennesker – og dermed 
sænkes smitterisikoen signifikant. 

 
Tekniske specifikationer: 
• Dobbelt sensor sørger for sikkerheden 
• Tænd/Sluk-knapper 
• 8m ledning som standard 
• Spænding: 200-240VAC, 50/60Hz 
• Strømforbrug: 700W 
• Mål: H153 x B62 x D40 cm (med håndtag) 
• Vægt: 37 kg 
 
Sikkerhed: 
• UV TOWER er designet til at desinficere i områder, hvor mennesker IKKE opholder sig.  
• UV TOWER er designet til at bevæges manuelt rundt, og har en forsinket starttimer, så 

operatøren kan forlade rummet før UVC-lamperne tændes.  
• Sikkerhedsinstruktion og brugerguide skal følges af operatøren. 
 
 

Model Varenr. HMI-nr. 

UV TOWER UV TOWER - 
 

 

     

     Se produktvideo i CarePartners Online Produktkatalog 
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