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محصولمعرفی

دن در بسیاری از اصناف، ادارت، سازمان ها و به خصوص بیمارستان ها به دلیل تردد زیاد و پر رفت و آمد بو
فاده از باا اساتاوژن سیستم  هات ناز این رو شرکت . خطر بیشتری نسبت به دیگر اقشار جامعه قرار دارند

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

ونی از عملیات ضد عفگ ز ازوناین دستگاه با تولید 
هر گونه ویروس و میکروبای را بادون هایو گوناه 

سیسات  . تماسی با سطوح بدن انجاا  مای دهاد
در چند کارکردی این دستگاه با اکسیدکنندگی قوی

طوح ثانیه به پاکسازی و ضدعفونی کردن تماا  سا
.بدن و محیط می پردازد

https://www.ozhanco.com/
https://www.ozhanco.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/140581/%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F


و اچون اتاو های عمل، اتاو های بستری بيماران در بيمارستان هاگندزدايی سطوح در مكان های حساسی
  ویروس اسمف ده از گ ز اوزون برای مق بله ببا ( آنهابا هدف افزايش شاخص بهداشتی)اتاو های فوو سترون 

و موثرتر ی ترسيست  های گندزدایی اشعه ماورای بنفش به مراتب قو، امكان پذير می باشد و نسبت بهکرون 
.است

.این دستگاه ه  اکنون توسط شرکت اوژن سیست  جهان آماده و قابل ارائه می باشد

https://www.ozhanco.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/140572/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7


104*36*36: ابعاد دستگاه •
 450cfm: حج  هوای خروجی •
عدد 1: تعداد فیلتر •
55db-65: میزان صدا •
کنندهنوع فعال کننده و ضدعفونی •

فرابنفش -UVالمپ : فیلترها 
بیمارستانیمصرف اداری، سازمانی و •

UV-80

محصولمعرفی

محصولارائه گارانتی یکساله •

کنندهساله دستگاه ضدعفونی 15خدمات پس از فروش •



.این دستگاه ه  اکنون توسط شرکت اوژن سیست  جهان آماده و قابل ارائه می باشد

ت  جهاان میتوانید برای مشاهده اط عات تکمیلی به صفحه ی مربوط به این محصول در سایت اوژن سیسا
:مراجعه فرمایید 

دستگاه ضدعفونی کننده کرونا اداری

:نماییددارو آمریکا درمورد ازن، لینک زیر را کلیک -سازمان غذا،FDAمی توانید برای مشاهده استاندارد 

(U.S. Food and Drug Administration (FDA
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https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/cfrsearch.cfm?fr=173.368
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