ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

PURE IRRA/PRO

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
PURE IRRA/PRO
Διαστάσεις (cm)

84 x 30 x 11

Βάρος (Kgr)

7,5

Τάση (V)

24

Ισχύς (W)

110

Διαστάσεις καμπίνας
(ΜxΠxY m)

12 x 2,5 x 2

Επίπεδο Θορύβου (db)

45

Λαμπτήρες

4

Διάρκεια απόδοσης
Λαμπτήρων (ώρες)

10.000

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ "PURE IRRA/PRO" ΣΕ ΜΜΜ
•
•
•
•

Η εγκατάσταση της συσκευής PURE IRRA/PRO γίνεται στην οροφή της καμπίνας επιβατών του λεωφορείου
Η συσκευή είναι αυτόνομη χωρίς να εξαρτάται ή να επηρεάζει οποιοδήποτε άλλο σύστημα λειτουργίας του λεωφορείου
Η διαδικασία εγκατάστασής της είναι σχετικά απλή και απαιτεί μόνο μία παροχή ρεύματος 24 V
Η συσκευή απολύμανσης PURE IRRA/PRO είναι συμβατή με το σύστημα εξαερισμού ή το air condition του λεωφορείου. Ιδανική
είναι η τοποθέτηση ούτως ώστε η εξαγωγή του αέρα από την συσκευή να είναι όσο το δυνατόν κοντύτερα στην
αναρρόφηση αέρα του συστήματος εξαερισμού ή του air condition ώστε αυτό να δρα βοηθητικά στην διάχυση του
καθαρού αέρα

•

Η συσκευή είναι ιδιαιτέρως ενισχυμένη σε όλα τα σημεία της ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη λειτουργία της και κατά τις πιο
απαιτητικές και επίπονες διαδρομές στους Ελληνικούς δρόμους

•

Η συσκευή PURE IRRA/PRO είναι κατασκευάσμένη με έμφαση στην μέγιστη απολύμανση του αέρα σε κάθε ανακύκλωσή του
Οι ισχυροί λαμπτήρες UV-C που χρησιμοποιούνται επιτυγχάνουν άνω του 99% απολύμανση του αέρα σε κάθε ανακύκλωσή του

•
•

Η λειτουργία της κατά την διάρκεια της κίνησης του λεωφορείου και ενώ υπάρχουν επιβάτες σ'αυτό είναι απολύτως ασφαλής

Η συσκευή δεν χρειάζεται συντήρηση πριν συμπληρωθούν 10.000 ώρες λειτουργίας της. Τότε θα πρέπει να αντικατασταθούν οι
λαμπτήρες UV-C με καινούριους. Επίσης, ανάλογα την επιβάρυνση του αέρα με σκόνη θα πρέπει να γίνεται ένας περιοδικός
εσωτερικός καθαρισμός της συσκευής

•
•

Υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης της συσκευής σε οποιουδήποτε τύπου και μεγέθους λεωφορείο
Ανάλογα με το μήκος της καμπίνας του λεωφορείου, ιδανικά θα πρέπει να τοποθετηθεί μία συσκευή PURE IRRA/PRO ανά 12
μέτρα καμπίνας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Αποτελεσματικό κατά ιών, βακτηρίων, μυκήτων (QUALITECH, Πανεπιστ. Πατρών)
• Απόλυτα ασφαλές (ΕΒΕΤΑΜ)
• ΣΥΝΕΧΗΣ απολύμανση του αέρα
• ΟΖΟΝΕ-FREE λαμπτήρες UV-C (PHILIPS, OSRAM)
• Λύση στην αυξημένη μεταδοτικότητα των ιογενών και βακτηριακών λοιμώξεων στα λεωφορεία
• Πραγματική και διαρκής αίσθηση καθαριότητας του αέρα του εσωτερικού των λεωφορείων
• Ελληνική σχεδίαση και κατασκευή (ΕΝ ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 22301)
• Εύχρηστο
• Οικονομικό
• Δημιουργεί μια αίσθηση ασφαλούς περιβάλλοντος στα λεωφορεία
• Εξασφάλιση για μελλοντικές αντίστοιχες καταστάσεις

Επειδή :
•

Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι άνω των 23⁰C, η αναλογία κυκλοφορούντα αέρα από το air condition αυξάνεται
σημαντικά εις βάρος του φρέσκου αέρα, ο οποίος δεν επαρκεί ώστε να μειώσει το ιικό φορτίο στο λεωφορείο.

•
•
•

Υπάρχουν ακόμα πολλά οχήματα τα οποία είναι εξοπλισμένα με κλιματισμό χωρίς κλαπέ φρέσκου αέρα.
Υπάρχει ακόμα ένας μεγάλος αριθμός λεωφορείων τα οποία δεν διαθέτουν κλιματισμό ούτε συσκευές εξαερισμού.
Πολλά λεωφορεία, ιδιαιτέρως τα καινούρια, δεν έχουν ανοιγόμενα παράθυρα.

PURE IRRA/PRO ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΝΙΜΑ ΑΝΟΙΚΤΟ

• ΑΝΑΠΝΕΟΥΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΑΕΡΑ ΠΑΝΤΑ
• ΝΟΙΩΘΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

Η απολύμανση του αέρα των εσωτερικών χώρων των λεωφορείων με την συσκευή PURE IRRA/PRO, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
μόνο σαν συμπληρωματικό μέτρο κατά της πανδημίας COVID-19.
Για μέγιστη δυνατή προστασία από την υψηλή μεταδοτικότητα του COVID-19 πρέπει να τηρούνται πιστά τα γενικά μέτρα
προστασίας όπως η τήρηση των απαραίτητων αποστάσεων, η μάσκα προσώπου που να καλύπτει το στόμα και τη
μύτη, το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών και ο συχνός αερισμός των κλειστών χώρων.

