
VidaShield
VidaShield luchtdesinfectie
Toepassing
Reinig de gecontamineerde lucht in uw binnenruimtes

VidaShield UV24 vermindert de verspreiding van aerosolen in de lucht
met een gepatenteerd systeem. Het snelle, continue UV24-
luchtzuiveringssysteem werkt de klok rond om uw klanten, gasten,
patiënten of leerlingen en uw personeel schone lucht te laten ademen.
Dit kan zonder dat de ruimte hoeft te worden verlaten. Een groot
voordeel, want die tijd is er vaak niet.

Volgens experts levert het systeem lucht van de hoogste zuiverheid, met
naderende desinfectiesnelheden van 100%. Micro-organismen omvatten
MRSA, VRE, Acinetobacter, Streptococcus-soorten, Influenza, VZV,
Pseudomonas, Clostridium difficile en andere veroorzakers van
ziekenhuisinfecties (HAI�s).

Productinformatie
24/7 Luchtdesinfectie
-Vermindert infecties en gevaarlijke micro-organismen
-Directe leveringsmethode en 24/7 veilig bij mensen in de ruimte
-Geen stilstand zoals bij robot UV-C desinfectie
-Bewezen UV-C licht kan bacteriën in de lucht doden
(onderzoeksrapporten beschikbaar)
-Geschikt voor allerlei ruimtes, zoals die van tand-, dieren- en huisartsen,
fysiopraktijken, zorginstellingen, apotheken, scholen en kantoorpanden
-Al jaren met succes toegepast in ziekenhuizen
-Eén UV24 kan een hoeveelheid lucht, equivalent aan een 3.05m x 3.05m
x 2,44m kamer, vier keer per uur behandelen
-Eenvoudig en onzichtbaar verwerkt in systeemplafond en gemakkelijk
onderhoud
-Kosteneffectieve manier om uw klanten, gasten, leerlingen of patiënten
en uw personeel te beschermen
-Certificaat "gedesinfecteerde lucht 24/7" voor op uw website/raam
UV-C luchtdesinfectiesysteem dat zodanig is ingebouwd in een
systeemplafond dat het geen zichtbaar profiel heeft. Het is bedoeld om
de lucht van bacteriën, virussen en schimmels in diverse ruimten te
desinfecteren. Het systeem omvat een ultraviolette (UV-C) lamp, een
filter en een ventilator die de lucht lokaal zal recirculeren. De intake en
uitlaatschotten zijn onder een hoek van 30° geplaatst, waardoor de lucht
in een patroon beweegt dat voorkomt dat dezelfde lucht herhaaldelijk
wordt gerecirculeerd. Lucht wordt in de unit aangezogen, gefilterd en
gedesinfecteerd en vervolgens weer afgevoerd naar het lokale luchtruim.
Een MERV 6-filter wordt meegeleverd om stof van de UV-lamp te houden,
maar dit filter dient ook om een percentage van in de lucht aanwezige
ziekteverwekkers te verwijderen. Lichtschotten zorgen ervoor dat er geen
gevaarlijke niveaus van UV in de omgeving ontsnappen. Het systeem is
ontworpen om stil te werken en tegelijkertijd lucht van de hoogste
zuiverheid te leveren.

Service& Onderhoud
Filters kunt u eenvoudig zelf vervangen 1 x per 6 weken Het is mogelijk
een onderhoudscontract af te sluiten, vraag naar de voorwaarden bij
onze afdeling Klantcontact.
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