دستگاه ضدعفونی کننده ویروس کرونا اداری
دستگاه ضد عفونی کننده ازون ساز به منظور
پیشگیری از شیوع و انتقال ویروس کرونا در
محیط های بسته همچون ادارات ،سازمان ها،
شرکت ها و بیمارستان ها توسط شرکت دانش
بنیان اوژن تولید و به بهره برداری رسید.

معرفی محصول
بسیاری از اصناف ،ادارت ،سازمان ها و به خصوص بیمارستان ها به دلیل تردد زیاد و پر رفت و آمد بودن در
خطر بیشتری نسبت به دیگر اقشار جامعه قرار دارند .از این رو شرکت اوژن سیستم هات ن باا اساتفاده از

برترین تکنولوژی های روز جهان و بهره بری از نیاروی خا و و خباره خاود توانساته اسات دساتگاه هاای
ضدعفونی کننده بسیار قوی و کاربردی را تولید و به مرحله ی بهره برداری برساند.
این دستگاه با تولید گ ز ازون عملیات ضد عفونی از

هر گونه ویروس و میکروبای را بادون هایو گوناه
تماسی با سطوح بدن انجاا مای دهاد .سیسات
کارکردی این دستگاه با اکسیدکنندگی قوی در چند
ثانیه به پاکسازی و ضدعفونی کردن تماا ساطوح

بدن و محیط می پردازد.

گندزدايی سطوح در مكان های حساسی چون اتاو های عمل ،اتاو های بستری بيماران در بيمارستان هاا و

اتاو های فوو سترون (با هدف افزايش شاخص بهداشتی آنها) با اسمف ده از گ ز اوزون برای مق بله ب ویروس
کرون  ،امكان پذير می باشد و نسبت به سيست های گندزدایی اشعه ماورای بنفش به مراتب قوی تر و موثرتر
است.
این دستگاه ه اکنون توسط شرکت اوژن سیست جهان آماده و قابل ارائه می باشد.

معرفی محصول
• ابعاد دستگاه 104*36*36 :

• حج هوای خروجی cfm 450 :
• تعداد فیلتر  1 :عدد
• میزان صدا db 55-65 :
• نوع فعال کننده و ضدعفونی کننده
فیلترها  :المپ UV-فرابنفش
• مصرف اداری ،سازمانی و بیمارستانی
UV-80

• ارائه گارانتی یکساله محصول
• خدمات پس از فروش  15ساله دستگاه ضدعفونی کننده

این دستگاه ه اکنون توسط شرکت اوژن سیست جهان آماده و قابل ارائه می باشد.
میتوانید برای مشاهده اط عات تکمیلی به صفحه ی مربوط به این محصول در سایت اوژن سیسات جهاان
مراجعه فرمایید :

دستگاه ضدعفونی کننده کرونا اداری

می توانید برای مشاهده استاندارد  ،FDAسازمان غذا -دارو آمریکا درمورد ازن ،لینک زیر را کلیک نمایید:
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