
Το Disinfection Tower είναι ένα φορητό 
σύστηµα UV-C για απολύµανση των 
επιφανειών. Η τεχνολογία UV µειώνει τον 
κίνδυνο λοιµώξεων απανεργοποιώντας 
βακτήρια και ιούς.

Η συσκευή αναπτύχθηκε ως συµπληρωµατικό 
µέσο για τον αναγκαίο καθαρισµό σε δωµάτια 
όπου δεν υπάρχει διαθεσιµότητα προσωπικού.
Το Tower είναι η νέα, ισχυρή και 
αποτελεσµατική κινητή µονάδα απολύµανσης 
για µικρούς και µεσαίους χώρους. 

Είναι ιδανικό για απολύµανση χώρων όπως 
δωµάτια ξενοδοχείων,αίθουσες συσκέψεων, 
ιατρεία, κλινικές, οδοντιατρεία, χώρους 
υγιεινής και πολλές άλλες εφαρµογές.

   ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
 • Μείωση κατά 99% της πλειοψηφίας του ιικού φορτίου και των    
    βακτηρίων µέσα σε λίγα λεπτά

 • Απολύµανση 360° συµπληρωµατική µε την τυπική διαδικασία  
    καθαρισµού

 • Πολύ απλή λειτουργία,φιλική προς το χρήστη και ελάχιστη   
    απαιτούµενη εκπαίδευση

 • Γρήγορη εγκατάσταση, ελαφριά κατασκευή, εύκολο στη   
    µετακίνηση

 • Αυξηµένη ασφάλεια χειρισµού 

 • ∆εν παράγει όζον ή άλλους δευτερογενείς ρύπους

 • ∆εν απαιτούνται πρόσθετα χηµικά

 • Αποµακρυσµένη λειτουργία µέσω tablet/smartphone   
    χρησιµοποιώντας εξελιγµένη εφαρµογή (application)

το νέο, καινοτόµο 

µικροβιοκτόνο σύστηµα 
υπεριώδους ακτινοβολίας !

H Gizelis Robotics παρουσιάζει 

robotsafe.eu

  

tower



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Η ∆ύναµη Προστασίας
Υπάρχουν πολυάριθµες εφαρµογές όπου η υπεριώδης ακτινοβολία είναι η ιδανική λύση 
απολύµανσης

Χώροι Εστίασης
Οι ιοί και τα βακτήρια είναι κοινά σε ωµά 
φαγητά και υπολείµµατα γευµάτων

Χώροι Εργασίας
Εξοντώνει όλους τους παθογόνους 
µικροοργανισµούς από τις συσκευές 
τηλεφώνων, τα πληκτρολόγια 
και τα λοιπά αξεσουάρ εργασίας

Νοσοκοµεία
Οι ιοί και τα βακτήρια είναι ιδιαίτερα 
επικίνδυνα στο ιατρικό περιβάλλον

Σχολεία
Τα κάγκελα, τα γραφεία, οι χειρολαβές και 
τα παιχνίδια είναι παραδείγµατα που 
χρησιµοποιούνται συχνά 

51cm

43cm

150cm

50kg 

Εφαρµογή (Αpp)
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Λιανεµπόριο
Tα καροτσάκια αγορών και οι ταµειακές 
µηχανές έχουν υψηλό κίνδυνο µετάδοσης 
µικροβίων

∆ιασκέδαση
Οι χώροι διασκέδασης θα πρέπει να 
απολυµάνονται συχνά για την ασφάλεια 
των επισκεπτών

Χώροι Φιλοξενίας - Καταλύµατα
Οι χώροι και τα δωµάτια φιλοξενίας 
είναι ένα απο τα πιο συνηθισµένα µέρη για 
ύπαρξης επιβλαβών µικροβίων και βακτηρίων

Τραπεζικά Υποκαταστήµατα
Οι επιφάνειες των µηχανηµάτων ΑΤΜ ενέχουν 
κινδύνους για τη µετάδοση των ιών και των 
βακτηρίων
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