
 

 

AVANTAJE PHS-UV 

AVANTAJE GENERALE  

Distruge 99.9% din patogeni ✔ 

Retine riscul biologic prin preventia HAI si stopeaza focarele ✔ 

Distrugerea ozonului rezidual la sfarsitul tratmentului ✔ 

Domeniu temperatura de operare 0 - 80°C ✔ 

Calculul automat si precis a dozei de radiatie UV-C si timpul necesar de dezinfectie ✔ 

Oprirea automata a dispozitivului ✔ 

Nu exista limite de timp pentru utilizare ✔ 

Dispozitivul poate fi conectat printr-un cablu de alimentare ✔ 

Sistem usor de "plug in" pentru inlocuirea bateriilor ✔ 

WiFi si 4G/5G integrat ✔ 

Functie de pornire programata ✔ 

Modul eco pentru ciclul de dezinfectie ✔ 

Segmentarea spatiilor mari ce necesita dezinfectia si planificarea procesului ✔ 
Tehnica de identificare a oamenilor pentru a intercepta intrarea acestora in zonele restranse 
in timpul ciclului de dezinfectie ✔ 

Interfata intuitiva 
✔ 

Control de la distanta prin platforma web ✔ 

Integrarea automata in protocoalele de operare care asigura deja procesele de dezinfectie ✔ 

Generarea automata de rapoarte la sfarsitului tratamentului ✔ 

Compatibilitate electromagnetica ✔ 

Absenta substantelor chimice ✔ 

Se poate spala cu o carpa umeda si un detergent slab ✔ 

Usor de transportat ✔ 

HARDWARE  
Structura din aluminiu si otel AISI 304 ✔ 

(AISI 316 la cerere)  ✔ 

Corpul central contine aluminiu reflectant (modele PHS-P si PHS-M) ✔ 

Cutia de protectie din otel AISI 304 (AISI 316 la cerere) ✔ 

Lampi UV-C din mercur de joasa presiune cu carcasa din sticla de cuart cu lungimea de unda 
de 254 nm 

✔ 

Lampi UV-C din mercur de joasa presiune cu carcasa din sticla de cuart cu lungimea de unda 
de 185 nm ✔ 



 

Teaca de protectie pentru lampile din cuart       ✔ 

Sistem de generare Ozon       ✔ 

Sistem fara Ozon pentru distrugerea Ozonului       ✔ 

Baterie din Litiu       ✔ 

Incarcator baterii integrat       ✔ 

Senzor detectie prezenta       ✔ 

Senzor infrarosu 360° pentru cartografierea spatiului       ✔ 

Sistem de convectie integrat       ✔ 

Maner (cu controller pe bord model PHS-S)       ✔ 

Indicatori LED pentru monitorizarea statusului procesului de operare       ✔ 

Suport trepied (modelul PHS-P)       ✔ 

Suport tableta (modelul PHS-S si PHS-M)       ✔ 

Afisare pe bord       ✔ 

Tableta       ✔ 

Buton de oprire in caz de urgenta       ✔ 

Container transport       ✔ 
SOFTWARE  

Cartografierea spatiului       ✔ 

Posibilitatea de a selecta suprafata ce necesita dezinfectie din libraria dispozitivului       ✔ 

Posibilitatea de a selecta programe de dezinfectie din libraria dispozitivului       ✔ 

Mod de operare automat       ✔ 

Mod de operare manual       ✔ 

Posibilitatea de a seta timpul de dezinfectie       ✔ 

Posibilitatea de a selecta din memorie speciile microbiene ce vor fi distruse       ✔ 

Conditii de operare pentru dezinfectia cu UV-C + O3       ✔ 

Conditii de operare pentru dezinfectia cu UV-C       ✔ 

Calcularea pozitiei exacte si a numarului punctelor de parcare ale dispozitivului       ✔ 

Verificarea pozitiei corecte a dispozitivului       ✔ 

Actualizare in timp real a procesului de dezinfectie       ✔ 

Monitorizarea orelor de utilizare a lampilor       ✔ 

Avertizare pentru intretinerea programata pentru curatarea lampilor       ✔ 

Notificare data revizuirii dispozitivului       ✔ 

Alerta vocala       ✔ 

Generarea raportului de operator       ✔ 
 

  


