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STUDIU DE PERFORMANȚĂ
ROBOȚI DE DEZINFECȚIE PHS-P, PHS-M, PHS-S

În contextul actual, verificarea performanței roboților de dezinfecție PHS este necesară pentru a
demonstra partenerilor noștri calitatea echipamentelor pe care le furnizăm. 

 
Vă invităm să citiți raportul publicat în urma studiului performanței roboților de dezinfecție
PHS. Testul a fost împărțit in două părți - evaluarea unui scenariu dintr-o cantină alimentara și a
unui scenariu bazat pe laborator pentru a testa diferitele cicluri de dezinfecție.  
Studiul a fost efectuat de către un laborator independent în conformitate cu standardele UE GMP
(echivalent ISO). 

Cutii Petri utilizate pentru cultivarea microorganismelor înainte și după procesul de
dezinfecție cu robotii PHS

CONCLUZIA STUDIULUI

În urma rezultatelor obținute, s-a demonstrat
că robotul de dezinfecție PHS-P4 este potrivit
scopului urmărit și s-au obținut performanțele
dorite. Robotul PHS-P4 a obținut o rată de
dezinfecție de 98% în scenariul cantinei
alimentare (considerat ca fiind cel mai
defavorabil caz) și o rată de dezinfecție de
99.9% în scenariul laboratorului (considerat
test de referință) în raport cu un număr de
microorganisme standard specificate.

Aceste rezultate au fost obținute utilizând cel
mai puțin puternic robot PHS-P4 din cele trei
modele disponibile (PHS-S, PHS-M, PHS-P).
Întrucât studiul a fost realizat pe o serie de
bacterii, ciuperci și mucegaiuri puternice din
punct de vedere morfologic, s-a demonstrat că
eficiența de dezinfecție poate fi atinsă atât pe
un spectru larg de bacterii, ciuperci și
mucegaiuri, cât și pe un spectru larg de viruși
(care sunt morfologic mai slabi decât
bacteriile).
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