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BIOCARE AIR
LUFT DISINFECTION

Luftdesinfektion til rum med ophold af mennesker og dyr

Specialdesignet til at holde luft fri for skadelige 
organismer

Særdeles velegnet til undgåelse af smitterisiko ved 
overgang fra beskidt til ren zone
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I BIOCARE AIR I
Luftdesinfektion til rum med ophold af mennesker og dyr

UV anlægget er kendetegnet ved en
meget høj desinfektionsevne med kompakt 
og energibesparende opbygning. 

Dette anlæg er udført i et rustfri stål kabinet 
med indbygget blæser og UV lys der er 
fuldstændig beskyttet imod omgivelserne. 

Den indbyggede blæser sikrer aktiv 
cirkulation af luften, således at den virker 
optimalt selv i rum med dårlig ventilation.

UV-LAMPEN:
UV-lamperne er kendt for en lang holdbarhed, høj grad af desinfektion og lavt 
energiforbrug. Konfigurationen af enheden giver mulighed for nem adgang til 
udskiftning af pære og anden vedligeholdelse. 

Lamperne er designet til en levetid på 10.000 timer.

Kabler og elektronisk strømforsyning. Anlægget kan ophænges fra 
loftet eller montere på væggen efter ønske.

ANVENDELSESOMRÅDER:

Forrum i svinestalde Baderum
Kontor Udleveringsrum
Kølerum Rum for døde dyr

Type & fabrikat BioCare Air
Desinfektionsgrad på 80% ca. 100 m³ rumvolumen
Desinfektionsgrad på 88% ca. 45 m³ rumvolumen
Behandlingskapacitet 24 m³/t Levetid på pære 10.000 timer

Hus dimension længde 700 mm Maximum temperatur 40°C

Hus dimension bredde 130 mm Antal lamper 1

Hus dimension højde 130 mm Husbeskyttelsestype IP 54

Vægt 6 kg. Elektrisk tilslutning 110-240 V 50/60 Hz

Effekt og sikring 48 W & 10A

ADVARSEL:
Den direkte UV bestråling er farligt for hud og øjne! Beskyt både øjne og hud mod UV lyset. Brugeren er ansvarlig for sin 
egen sikkerhed og for sikkerheden af de mennesker der opholder sig i områder med installerede UV anlæg.

TEKNISK DATA:


