SVOJE ZDRAVJE ZAŠČITI,
PO USTREZNO DEZINFEKCIJO POHITI
V priboru za vzdrževanje klimatskih naprav se skriva zelo učinkovito orožje proti bakterijam in virusom.
Za primer sedanjega virusa COVID-19 je znano, da viruse in bakterije uničuje ozon - molekula, v kateri so namesto
dveh atomov združeni trije atomi kisika. Za dezinfekcijo kanalov klimatskega sistema vozil pa je primerna tudi
naprava BACTOBAN, ki deluje na podlagi ultrazvočnega uparjanja dezinfekcijske tekočine. Eno od teh naprav bi
moral imeti vsak servis, ki ima v svoji ponudbi vključeno tudi servisiranje klimatskih naprav.
Za več informacij se obrnite na prodajnega zastopnika. Zaradi velikega povpraševanja je možna
dobava z zakasnitvijo. Slike so simbolične. Cene ne vključujejo DDV.

NOVOST!
NAPRAVA ZA DEZINFEKCIJO BACTOBAN
MAGNETI MARELLI BACTOBAN
Naprava Magneti Marelli BACTOBAN je učinkovita ultrazvočna naprava za
osvežitev klimatskih sistemov in kabin vozil. Zasnovana je tako, da s pomočjo
piezoelektričnega elementa ustvarja ultrazvočno uparjanje posebne
dezinfekcijske tekočine, ki poleg antibakterijskih sredstev vsebuje tudi različna
eterična olja. Slednja v notranjosti kabine vozila po opravljenem postopku
zagotavljajo prijeten vonj. Z uparjanjem tekočine, katere molekule znašajo
zgolj 2-3 mikrone, med postopkom dezinfekcije plin potuje skozi sesalno
odprtino notranjega zajema zraka kabine, preko ventilatorja do uparjalnika,
grelnika ter vseh prezračevalnih kanalov in notranjosti kabine. Bactoban je
inovativna oprema za čiščenje kabin vozil v avtomobilih, kmetijskih strojih,
gradbenih strojih in tovornjakih s pomočjo kemičnih snovi.

007941000214

Akcijska cena:

325,00 €
+ DDV
2 leti
garancije.

NAPRAVA ZA DEZINFEKCIJO Z OZONOM
MAGNETI MARELLI O 3 OZONATOR
Z ionizacijo atmosferskega zraka naprava MX4000 ustvari nestabilno alotropno obliko kisika - ozon O 3 . Ozon kot zelo močan oksidant odstranjuje vsa
onesnaženja iz kabine. Odstrani zbiranje ostankov vode na talni oblogi in izparilniku klimatskega sistema. Odpravlja tudi neprijetne vonjave, glivice, bakterije
in viruse, ki so nevarni za naše zdravje. Zaradi svoje visoke učinkovitosti (preko 4000 mg/h) naprava deluje tudi v javnih in bivalnih prostorih, kot so avtobusi in
večje kabine vozil, med drugim pa omogoča tudi hitrejšo dekontaminacijo osebnih avtomobilov. Ozon (O 3 ) je del atmosferskega zraka, ki nastaja kot učinek
ultravijoličnega sevanja. Ozon je težji od zraka, nestabilen in hitro razgradljiv. Proces njegovega razpadanja pripomore k višanju temperature zraka, vlažnosti in
onesnaženosti. Ozon razpada v vodi hitreje kot v zraku, v plinasti obliki pa je transparenten z modrim odtenkom v debelejših plasteh. Tekoči ozon je temno
modre barve in trdnega stanja. Je zelo močan oksidant, veliko močnejši od običajnega kisika.

4 g / uro

1 g / uro
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REDNA CENA: 229, 00€ + DDV

REDNA CENA: 349, 00€ + DDV

Akcijska cena:

Akcijska cena:

+ DDV

+ DDV

199,00 €
2 leti
garancije.

325,00 €
2 leti
garancije.

Pričakuje se, da bodo dezinfekcijske storitve postale rutinsko in najpogostejše
vzdrževanje vozil po vsem svetu. Delavnice, zastopniki vozil, podjetja za najem
vozil, taksi podjetja, prevozna podjetja, hitri centri, storitve pranja avtomobilov in
bencinske črpalke bodo morale to storitev nujno ponuditi svojim strankam.
V scenariju, ki ga predstavljajo številne improvizirane ponudbe, je TEXA razvila
visoko profesionalno linijo, namenjeno izrecno avtomobilski industriji, bogato z
ukrepi in ekskluzivnimi funkcijami za odpravo bakterije ali virusa. Zahvaljujoč
posebnemu in ekskluzivnemu postopku, ki na koncu cikla pretvori ozon v kisik, je
AIR2 SAN edini čistilec na trgu avtomobilske industrije, ki z namenom zaščite
voznika in delavcev v delavnicah zagotavlja pravilno kakovost zraka pred
vračilom vozila stranki. AIR2 SAN je tudi odlično orodje za dezinfekcijo delovnih
mest in ostalih zasebnih ter javnih prostorov kot so hoteli, trgovine in drugo.

1. FAZA
AIR2 SAN kisik (O2 ) v zraku v kabini pretvori v ozon (O3 ) in ga razširi
natančno, nadzorovano in enakomerno v prostor (ne zgolj časovno).
Ta faza je učinkovitejša in varnejša zaradi HEPA filtra, ki je nameščen
pri vstopu in je namenjen preprečevanju prehoda delcev proti
generatorju ozona. To samemu generatorju zagotavlja daljšo
življenjsko dobo in - kar je še pomembneje - odpravi nevarnost
nenamerne proizvodnje nevarne dušikove kisline, ki lahko nastane
zaradi vstopa delcev v transformacijsko komoro O2 -> O3 .

2. FAZA
To je dejanska faza dezinfekcije, med katero mikroprocesor AIR2
SAN na podlagi podatkov, ki jih posredujejo njegovi senzorji,
vzdržuje idealno količino ozona in določa, koliko časa mora ostati v
potniškem prostoru, da se po medicinskih standardih odpravijo
plesni, glive, virusi in bakterije. Ta samodejni postopek odpravlja
tudi vsako tveganje za človeške napake.

3. FAZA

- Popolnoma avtomatska naprava za dezinfekcijo vozil in
prostorov s HEPA filtrom H13 in O2 katalizatorjem.
- Izjemno učinkovita naprava generira kar 10 g ozona na uro.
- Nadzorovan postopek nasičenosti s pomočjo mikroprocesorja.
- Vgrajene ima senzorje temperature, vlažnosti in OZONA.
- Funkcija pretvorba Ozona (O 3 ) v kisik (O 2 ) po končani
dezinfekciji, zato ne potrebuje zračenja prostora in omogoča
takojšnjo uporabo vozila oz. prostorov po končanem postopku.
- Zaradi senzorjev AIR2 SAN v primerjavi s konkurenčnimi izdelki
proizvede pravilno količino ozona v hitrejšem času.
- Kompatibilnost z diagnostiko Texa AXONE Nemo.
- Brezplačna aplikacija za IOS in Android korak za korakom
prikazuje stanje operacije čiščenja ter nudi možnost tiskanja
poročila.
Opcijsko priklop na 220V z adapterjem 3911059.

V nasprotju s številnimi izdelki na trgu je TEXA v postopku
sanacije uvedla tretjo fazo. Gre za obratni cikel, ki preostali ozon
pretvori v kisik s katalizatorjem. V drugih koncentracijah je ozon
pravzaprav škodljiv plin, zato je treba pred vračilom vozila
zagotoviti minimalno preostalo koncentracijo. To zaščiti ne le
zdravje kupca, temveč tudi operaterja, ki je posebej izpostavljen
slednjemu vsakič, ko se vozilo po končanem čiščenju odpre.

REDNA CENA: 740,00 € + DDV

Akcijska cena:

555, €
00

+ DDV

Naprava ima 2 leti garancije.
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