
KORZYSTAJ Z BEZPIECZNYCH PORĘCZY
KONE Handrail Sanitizer dzięki promieniom ultrafioletowym typu C (UV-C), bez zastosowania 
jakichkolwiek środków chemicznych, dezynfekuje poręcze schodów i chodników ruchomych. 
Jest zainstalowane wewnątrz urządzenia i działa w trakcie jego pracy. Dostępne naklejki 
umieszczone w widocznym miejscu zachęcają do bezpiecznego korzystania z urządzeń.

Jak działa KONE Handrail Sanitizer?
    Promieniowanie UV-C ogranicza ilość mikroorganizmów i hamuje ich namnażanie się 

    Naświetlanie UV-C przestaje działać po wyłączeniu schodów lub chodników ruchomych
 
    Informacje na balustradach zachęcają użytkowników do bezpiecznego używania  

urządzeń

    KONE Handrail Sanitizer jest kompatybilny ze wszystkimi schodami i chodnikami  
ruchomymi niezależnie od ich typu i marki 

    Światło UV-C nie ma istotnego wpływu na żywotność poręczy lub wzrost zużycia energii 

    Urządzenie może być także stosowane w schodach i chodnikach ruchomych  
zainstalowanych na zewnątrz budynków.

KLUCZOWE KORZYŚCI

  Zdezynfekowane poręcze

  Komfort i bezpieczeństwo

   Czystość bez stosowania  
środków chemicznych

   Dobre samopoczucie  
użytkowników

KONE HANDRAIL  
SANITIZER
Urządzenie wykorzystujące promienie UV-C  
do ciągłego czyszczenia poręczy  
schodów i chodników ruchomych

Napięcie wejściowe DC24V ± 10%

Prąd wejściowy <0,15A

Długość fali 270 ... 285 nm

Żywotność rozwiązania 10 000 godzin

Stopień ochrony IP55

Temperatura pracy -25°C – + 60°C

Wilgotność względna podczas pracy ≤95%

Warunki przechowywania -30°C – +70°C

Optymalny dystans dezynfekcji ≤25 mm (odległość między powierzchnią lampy a poręczą)

Materiał PC, SUS304, szkło kwarcowe

Liczba włączeń i wyłączeń >300 000 razy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

www.kone.pl
Usługi, produkty i rozwiązania opisane tu jako rozwiązania KONE na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia służą promocji zdrowia i dobrego samopoczucia. Jednakże, rozwiązania te nie gwarantują, że w obiek-
tach nimi objętych nie wystąpią nowe choroby lub zakażenia. KONE nie ponosi odpowiedzialności za żadne zakażenia lub choroby występujące na terenie takich obiektów, ani za wynikające z nich konsekwencje 
medyczne. Niniejsza publikacja zawiera wyłącznie informacje ogólne. KONE zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i wzorniczych w swoich produktach. Żadnej informacji zawartej w tej ulotce 
nie należy traktować jako gwarancji lub warunku wyraźnego lub dorozumianego dla jakiegokolwiek opisanego tu wyrobu. Publikacja i informacje w niej zawarte nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu 
art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Kolory materiałów zaprezentowane w tej publikacji mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. Znak towarowy KONE jest zastrzeżony. Copyright © 2019 KONE Corporation.


