Witamy w wymiarze czyszczenia 4.0

Zamiata, szoruje, osusza i dezynfekuje jednocześnie
Aby uzyskać zdrowe otoczenie, czyszczenie musi być połączone z procesem dezynfekcji.
Po usunięciu brudu, zarówno lekkiego jak kurz, jak i pozostałości stałych,
powierzchnie należy poddać obróbce redukującej obecność patogenów za pomocą określonych roztworów.
Obecnie większość czynności związanych z dezynfekcją jest wykonywana
ręcznie, nawet w dużych środowiskach, przy bardzo wysokich kosztach.
Mechanizacja tej operacji jest kluczowa, aby wykonać ją dokladnie i regularnie.
Łączenie sanityzacji z czyszczeniem i wykonaniem tych dwóch czynności
jednocześnie zapewnia niezwykłe korzyści pod względem czasu i kosztów.
Jednoczesne czyszczenie i dezynfekcja jest teraz możliwe dzięki maszynie MMg Disinfector.
Automat czyszczący MMg w wersji Disinfector umożliwia w jednym kroku czyszczenie i
deynfekcję podłóg, jak i otaczających je powierzchni pionowych.

Oznacza to znaczną redukcję kosztów i czasu
pracy, która staje się równomierna
zwłaszcza na dużych przestrzeniach,
gdzie można zastosować cylindryczną wersję
MMg Disinfector, tak, aby w jednym kroku
osiągnąć nawet 4 działania:
1. ZAMIATANIE
2. SZOROWANIE
3. SUSZENIE
4. DEZYNFEKCJA

W celu skutecznej dezynfekcji należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta stosowanego płynu dezynfekującego

TECHNOLOGIA ELEKTROSTATYCZNA

 

Akcja natrysku wykorzystuje technologię elektrostatyczną.
Ładunek elektrostatyczny powoduje, że cząsteczki cieczy
odpychają się od siebie, a tym samym utrzymują stałą
odległość między nimi, co skutkuje równomiernym
rozmieszczeniem środka dezynfekującego. Dodatkowo
naładowane cząstki są przyciągane przez powierzchnie, na
które są skierowane, co gwarantuje pokrycie 360 stopni z
każdej strony obiektu, bez pozostawiania szczelin.

360°
Zdezynfekowane
powierzchnie

ROZPYLANIE ROZTWORU AŻ DO 3 M
Podczas gdy MMg czyści podłogę, grupy dysz umieszczone nad
zbiornikiem i u podstawy rozpylają płyn dezynfekujący na
właśnie oczyszczoną podłogę oraz na ściany i meble wokół, w
odległości do 3 metrów.

DYSZE KIERUNKOWE
Rozpylenie można kierować zgodnie z
potrzebami miejsca, obracając turbiny o 180°
od góry do dołu i 180° od prawej do lewej.

SPRYSKIWACZ ODKAŻAJĄCY
Spryskiwacz umożliwia dezynfekcję maszyny pod koniec pracy,
poprzez pobranie roztworu z wyznaczonego zbiornika. Podczas fazy
konserwacji operator może rozpylić roztwór odkażający wewnątrz
zbiorników, w obszarze, w którym znajduje się ssawa i szczotka, na
powierzchnie styku, takie jak kierownica,deska rozdzielcza i siedzenie kierowcy.

OODZIELNA OBSŁUGA DYSZY PO
PRAWEJ LUB LEWEJ STRONIE

ODDZIELNA OBSŁUGA DYSZY
GÓRNEJ I DOLNEJ

Możesz aktywować spray tylko po jednej lub drugiej
stronie, w zależności od wymagań konkretnego
środowiska, które chcesz odkażać.

Dysze górna i dolna są również niezależne,
co pozwala dostosować dzialanie do rodzaju otoczenia i
uniknąć marnowania roztworu.

MMg Disinfector

DANE TECHNICZNE

Pojemność zbiornika na środek do dezynfekcji
Dysza dolna
Dysza górna
Natężenie przepływu dyszy dolnych
Natężenie przepływu dyszy górnych
Całkowite natęzenie przepływu
Czas pracy dyszy dolnych
Czas pracy dyszy górnych
Całkowity czas pracy
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