
Effective technologies designed for decontamination. 

A rapid disinfection by air of rooms, 

within everyone’s reach 

ویژگى هاى دستگاه

 قابلیت ضد عفونى همزمان هوا و  
سطوح و تجهیزات پزشکى با

 استفاده از تکنولوژى مه خشک 
Dry Mist

UVجایگزین مناسب المپ 
براى ضد عفونى هوا و سطوح

 ضد عفونى کلیه نقاط غیر دقابل 
سترس و غیر قابل رویت که  
امکان ضد عفونى معمولى را 

ندارند

 کاتریج قابل تعویض با رایحه 
هاى متنوع

 بدون هرگونه رطوبت باقیمانده و 
عدم ایجاد زنگ زدگى

 سادگى و سرعت استفاده بدون 
نیاز به کاربر

امکان ضد عفونى فضا از حجم    

5متر مکعب تا 150 متر مکعب 
در حداقل زمان ممکن

قابل حمل و بسیار سبک

داراى تأئیدیه هاى بین المللى 
 ISO,CE
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Technical Informations 

Type Hyspray 115V Hyspray 230V 

Disinfect-method Pulverization Pulverization 

Voltage 115 V (AC), 50/60 Hz 230 V (AC) 50/60 Hz 

Power 1300 W 1300 W 

Current 11,5 A 6,0 A 

Mode of operation Continuous operation  Continuous operation 

Protection class I I 

Degree of protection of 

enclosure 

IP20 IP20 

Fuses 8 A slowly-acting    

Type ESKA 522.700  

Rated breaking capacity 

1500 A@ AC 250V 

Room size for disinfection 5m
3
 up to 165 m

3*

Disinfection capacity Approximately 50 m
3

Per 11 minutes 

Ambient temperature 

12,5 A slowly acting  Type 

Schurter 0001.2515    IEC 

60127-2;  

UL 248-14 

Rated breaking capacity   

500 A @ 125 V 

5m
3
 up to 165 m

3*

Approximately 50 m
3 

Per
11 minutes 

10°C up to 40°C  10°C up to 40°C 
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 ضد عفونى کلیه سطوح
 انواع باکترى ها، قارچها، نورو ویروس ها انواع میکروب ها و میکرو

ارگانیسم هاى عفونى

بدون هرگونه اثر تخریبى بر روى ابزار و تجهیزات در محل

زمان اثر در هر 10 متر مکعب 2 دقیقه

 بدون هرگونه عوارض جانبى جهت کاربران و تجزیه محلول پس از
زمان اثر بر مولکول هاى آب و اکسیژن

     pulverizationƸƥƗ ǬƾĠǱƘŨǭ به صورت مه پاش و استفاده از 

ŦǂƱ Ǵǭ ŭţǸǩǸǲŨơ

آالرم 90 ثانیه قبل از شروع فعالیت ایستگاه جهت ایمنى کاربران

حجم محلول مورد استفاده 6.6 میلى لیتر در هر متر مکعب

صفحه نمایش دیجیتالى و هوشمند
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