
  MobiKlean UVGI е идеално решение за дезинфекция на помещения 
използани в различни икономически сектори и среди; като болници, 
офиси и хотелски стаи например. Нашето решение е преносимо и леко 
и осигурява до 99.99% дезинфекция от вредни микроорганизми като 
бактерии, плесени, спори, както и Covid-19.
Това “plug  and  play” (готово за работа) съоръжение има следните 
възможности - заклюващи се колела, таймер (10-60  минути) и 
дистанционно управление. За повече безопасност разполага и с 
интелигентен сензор за движение, който автоматично изключва UV 
светлината, за оптимална и икономична работа.
За площи по-големи от 160m2, или стаи нуждаещи се от експресна 
дезинфекция, множество MobiKlean уреди могат да работят заедно.

 
 

          

Ползи
• 99+% Дезинфекция от вредни микроорганизми, включително SARS-CoV-2
• Възможности - Дистанционно управление, Сензор за движение, Таймери, и разбира се НУЛЕВИ Емисии Озон
• Подходящ, тестван и адаптивен за: Офиси / Лекарски кабинети / Фитнеси / Болници / Стаи за отдих / Ресторанти /
  Училища / Други Помещения

 
 

Можете да прочетете повече за тестовете тук: Plasma-Clean.com/news
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Sampling point at 10 min

99.99% ДЕЗИНФЕКЦИЯ
UV-C светлината при 254nm е позната като ‘гермицидно 
облъчване’ поради смъртоносното си влияние върху 
микроорганизмите. Независими тестове в Университета в Лийдс, 
показват премахване на до 99% от вирусите, 
бактерийте, спори и губички при влияние от UVGI продукти.

MobiKlean UVGI
Решение за контролиране на инфекции
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Премахва Covid-19 от 160м2 помещение 
за 11 минути
*Погледнете таблицата по-долу за различните площи и времена на дезинфекция

  Phil Greenwell BDS 1990
Зъболекър от
Обединено Кралство

 
 

“Уредът MobiKlean има огроемн позитивен ефект в 
нашата практика. Времето за дезинфекция на 
кабинета беше намалено до 15 мин. и така увеличихме 
потока от пациенти, като в същото време работим 
спокойно."
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Въведение в UVGI • Ултравиолетово гермицидно облъчване
UУлтравиолетовата светлина в обхвата на c-диапазона (225–302 nm) е смъртоносна за 
микроорганизмите и се нарича ултравиолетово хермицидно облъчване (UVGI). UVGI работи чрез 
кръстосано свързване на нуклеинови киселини (ДНК и РНК), за да предотврати размножаването и 
разпространението на микроорганизми като вируси, бактерии, спори, плесени, дрожди и гъби. Важно е 
да използвате правилната дозировка на UV-C, за да постигнете висока степен на убиване. УВ-С с 
ниска интензивност може да се използва за повърхностна обработка, тъй като има дълго време на 
излагане на UV-C, докато UV-C с висока интензивност е необходимо за обработка на въздуха, тъй 
като времето на излагане е кратко. Системите за плазмени чисти UVGI са оразмерени, за да постигнат 
до 99% скорост на убиване на микроби за обикновени микроби, базирани на UV-C таблици за 
дозиране в научната литература, както и независими тестове, проведени от Plasma Clean.

Хермицидната гама на Plasma Clean се състои от CoilKlean UVGI за повърхностна обработка на 
топлообменници, AirKlean UVGI, която е самостоятелен почистващ въздух, и TechniKlean UVGI серия, 
предназначена за пречистване на въздух в сградни вентилационни системи.

Третиране на въздуха с MobiKlean UVGI
Уредът MobiKlean UVGI е създаден за безопасна дезинфекция на всякакъв тип помещения до 50м2, 
100м2 и 160м2, Той използва UVGI технология теставана и осигуряваща до 99+% премахване на 
вредни микроорганизми, като  Covid-19. Уредът работи БЕЗ да облъчва потребителя, което го прави 
напълно безопасен. Това се постигна чрез различните сензори в него, включително и сензор за 
движение.

Избиране на подходящия – MobiKlean UVGI
Един брой MobiKlean UVGI може да покрие площ до 50м2, 100м2 и 160м2. За да се подбере точно и да 
има максимален ефект, следната информация е нужна:
• Височина x Дължина x Ширина на помещението
• Предназначение на помещението, за да се провери циркулацията на въздух
• Тип на вредния микроорганизъм

Монтаж
Уредът може да се контролира чрез таймер или дистанционно. Уредът трябва да се включва само 
когато няма хора около него. Той излъчва UV-C с висок интензитет, която влияе на структурата на 
организми като вируси, бактерии, спори и плесени, и др. За най-добра работа разположете уреда там 
където има най-добра свободна циркулация на въздух. Уреда не произвежда озон.

Уред MobiKlean UVGI с UV-C лампи 
Резервни UV-C лампи
Захранващ кабел - 5м
Дистанционно управление
Предупредителна стойка за под
Ръководство

Аксесоари

 

UV-C Дозиметър

Безопасност
За да се предотврати излагане на UV-C светлина, уреда MobiKlean разполага със следните защитни 
механизми - таймер, сензор за движение за незабавно изключване и дистанционно управление.
В комплекта има и предупредителна стойка за под, плюс UV-C Дозиметър, за замерване на 
лъчението.

Поддръжка & Гаранция
Предлагаме годишен договор за профилактика и поддръжка на уреда:
• UV-C лампите се заменят веднъж годишно - Гаранцията е 12 месеца.
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Лампа-Технология

Лампа Количество 

Размери

Тегло

Ел.спец.

Пълна Мощност

Лампа Мощност
(1 брой)

UV светлина

Лампа UV поток
(1 брой)

Живот на Лампата

UV Вълна

Лампа Тип

Ъгъл 

Фактор М. 

Забавяне

Максимално 
Време на работа

Ток

Среда на
работа - темп. 

Монтаж

Рейтинг/

Възможности

  
    

 

 

 

 

UV-C

2, 4 или 6
(50m2, 100m2 or 160m2)

974 x 380 x 380 мм

10кг

110-240V AC, 50/60Hz

72W / 144W / 216W

36W

220 / 440 / 660 @ 254nm
μW/cm2 (@1m)

12W

8,000+ часа

Fluorescent UV-C Lamp
200-280nm (254nm peak)

UV-C

360º

>0.9

90 секунди

24 часа

1A / 2A / 3A

26.7ºC

Преносима - (4) колела

Вълна гермицидно UV-C light 
премахване до 99+% на 
вредни микроорганизми

Охлаждащи вентилатори

Безопасен комплект

360º покритие

Възможно за покупка на 
изплащане

Influenza Anthrax Spores Black Mold SARS-CoV-2*
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Комплекта съдържа Площ стая, Лампи & Време за дезинфек.

*SARS-CoV-2 доза на радиация, базирана на
Резервни UV-C лампи     UV константи (k-values)

*Plasma Clean постоянно подобрява продуктите, което води до промяна в дизайна и качествата.

MobiKlean UVGI
Тех. данни & Монтаж
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  Площ стая, Лампи & Време за дезинфек.

*SARS-CoV-2 доза на радиация, базирана на
 UV константи (k-values)

*Plasma Clean постоянно подобрява продуктите, което води до промяна в дизайна и качествата.

MobiKlean UVGI
Тех. данни & Монтаж

Цени с ДДС, валидни до 12.2020

1. MobiKlean UVGI 2 модула - за площ до 50м2 - 4356,51 лв.

2. MobiKlean UVGI 4 модула - за площ до 100м2 - 5008,76 лв. 

3. MobiKlean UVGI 6 модула - за площ до 160м2 - 6100,51 лв.




