
AIRFOG-CASE
Araçlar ve işletmeler için dezenfeksiyon cihazı
Tehlikeli virüs, bakteri ve mantar bulaşmış ortamın etkin 
temizlenmesini sağlayan cihaz

Bulaş olan her türlü kapalı oda, araç ve alan insan sağlığı ve dolayısıyla yaşamı için tehlikelidir. 
Bulaş olan yerlerde normal koşullarda sürdürülen çalışmalar, koruyucu mekanizma olmadığı
durumda geçici olarak durdurulur veya istenidliği gibi devam etmeyebilir.
Elde taşınabilen AIRFOG-CASE cihazı ile virüs, bakteri ve mantar kaynaklı bulaş olan alanların
otomatik olarak dezenfekte edilmesi sağlanarak ortam tehlikesiz hale getirilir ve normal 
koşullarda çalışmalar yapılır. Dezenfeksiyon süresi sonunda cihaz otomatik kapanacaktır.
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Cihaz hakkında daha fazla bilgi edinmek için AIRSENSE fi rmasının bölge distirbütörüne 
ulaşabilirsiniz.Yetkili distribütörlerin bilgileri www.airsense.com/en/worldmap linkinden 
görülebilir.

Kolay kullanım & Çalıştırma
Çalışma sıcaklığı 4°C - 55°C
Müdahalesiz dezenfeksiyon işlemi
10 saniye içinde kullanıma hazır

Geniş kullanım
uygulamaları

Sanayi & Ticarethaneler

Üretim alanları
Depolama alanları
Ofi sler

Sağlık ocakları & laboratuvarları

Hastane ve özel laboratuvarlar
Ameliyathaneler
Binaların koridorları

Kara & Hava araçları

Ambulanslar
Uçak kabinleri
Toplu taşıma araçları
Komuta araçları

Dezenfektan
performansı

Çok sayıda 
dezenfektanın

kullanımına uyumlu

300
m³/fi ll

Cihazla klor esaslı dezenfektanlar, hidrojen peroksit veya asetik asit kullanılabilir. Tanımlanan 
bulaşın türüne göre virüs, bakteri ve mantar ile mücadele etmek ve temizlemek en etkili 
şekilde gerçekleştirilir. Cihaz çok kolay kullanılabilir ve bulaştan maksimum temizlenme 
sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Cihazın kullanılması için eğitime gerek olmayıp, pratik 
çalıştırma kılavuzu ve ekranda görülecek talimatlar takip edilerek dezenfeksiyon işlemi 
derhal başlatılabilir.
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Teknik Özellikleri

AIRFOG-CASE
MANTAR

Ürünün Tanımlanması

Kuru Sisleme dezenfeksiyon teknolojisi kullanılmaktadır.
Dayanıklı çelik püskürtücüye sahiptir. 
Püskürtülen damlacık büyüklüğü 4.5 - 10 µm
Basınç sistemi yağsız kompresör ve kontrol valfl erinden oluşur
Dezenfeksiyon süresi 1 - 300 dakika
Dezenfeksiyon alanı (hacmi) 10 - 300 m³
Kullanılacak Dezenfektanlar: Klor esaslı dezenfektanlar, hidrojen peroksit solüsyonları, 
asetik asit, Dörtlü Amonyum ve Fenol türevleri
Eldivenle kullanılırlığı onaylı, çok renkli dokunmalı 6,7” ekran takılıdır
Ölçüleri  G538 x D406 x Y269 mm
Ağırlık  20,3 ile 23,2 kg (cihazın modeline göre değişir)

Çeveresel 

Depolama sıcaklığı   0 - 55°C
Çalışma sıcaklığı  4 - 55°C

Güç

Güç kaynağı   110 ile 240 VAC
Güç bağlantısı   1 metre uzunlukta, güvenlikli  Alman fi şi ile yapılır.

Komünikasyon

ST Cihaz yazılım arayüzü mevcuttur.
2.4GHz uzak mesafe başlat/durdur kontrollü kablosuz bağlantı yapılır.

Başka bilgiler

Sertifi kalar   CE Standartlarında / IP 67 korumalı
Garanti süresi   12 aydır

Available case colour
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VİRÜS BAKTERIAraçlar ve işletmeler için dezenfeksiyon cihazı


