24 uur per dag hygiënisch werken

UV-C lucht en oppervlakte
desinfectie
Effectief inactiveren van sporen, schimmels,
bacteriën en virussen.(waaronder griep, covid19)

HOOG PRESTATIENIVEAU, LAGE BEDRIJFSKOSTEN,
BEWEZEN EFFECTIEF, DUURZAAM

DUURZAAM

EFFECTIEF

HOOG
PRESTATIENIVEAU

UV-C lucht desinfectie apparaat Q serie
Hoogwaardige lucht desinfectie
Speciaal ontwikkeld voor het effectief desinfecteren van
binnenruimtes door middel van UV-C verlichting.
De SteriWhite Air Q serie units zijn zeer eenvoudig in gebruik, energiezuinig
en stil. De units zuiveren de lucht in een continue proces. Ze beschikken
over 2 krachtige UV-C lampen die tot wel 16.000u effectief zijn en daarna
eenvoudig en voordelig te vervangen zijn.
Toepassingsgebieden: o.a. behandelruimtes, sportruimtes, wachtruimtes,
kantines, kantoren.
Hoog prestatieniveau, lage bedrijfskosten, duurzaam, milieuvriendelijk,
bewezen effectiviteit tot 99,99% eliminatie van micro-organismen.
Vraag ons naar de wetenschappelijke onderzoek resultaten en raak ook
overtuigd!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ozon generator OZ 75
Hoogwaardige lucht, oppervlakte desinfectie & geurneutralisatie
Speciaal ontwikkeld voor de UV-C lucht en oppervlaktedesinfectie van ruimtes
waarin ,bij gebruik, geen mensen aanwezig zijn. Verwijdert ziekteverwekkers en
vieze geuren.
De generator is optimaal inzetbaar bij nachtelijk gebruik. Begin de dag in een schone,
gedesinfecteerde omgeving.
Het Uv-licht produceert hoog zuivere ozon zonder bijproducten (NOX). De ozonmoleculen reageren op aanwezige bacteriën, schimmels en virussen, waaronder
griep en Covid19, en breken deze af. Dit betekent dat ze zich niet meer kunnen
vermeerderen en dus geen vervelend effect hebben op de volksgezondheid.
Met deze generator kunt u de lucht, oppervlakken en geur met 1 apparaat aanpakken.
Dus geen vervelende lichaamsgeuren meer en een ruimte vrij van bacteriën,
virussen, schimmels en sporen. Dat is nog eens effectief desinfecteren!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aeros sensor
Meten is weten!
Wilt u weten hoe schoon uw binnenklimaat is?
De oplossing is de in Nederland ontwikkelde Aeros plug-en-play sensor met
bijbehorende app.
De Aeros meet elke seconde de belangrijkste parameters van het
binnenklimaat en maakt u bewust van uw leef-en werkomgeving. De
Aeros meet zo precies, dat hij zelfs aerosolen kan detecteren.
De bijbehorende app biedt u real-time inzicht hoe comfortabel en
gezond de luchtkwaliteit is en geeft u meldingen bij het bereiken van
grenswaarden. Met de Aeros heeft u inzicht in 5 parameters:
Temperatuur, Relatieve vochtigheid, CO₂, TVOC en aerosolen.
Wat is UV-C desinfectie?
Het niet zichtbare licht van een UV-C lamp elimineert micro-organismen zoals sporen, schimmels, virussen en bacteriën.
Deze ultraviolet lampen worden ingezet om lucht, oppervlakten en/of water effectief te desinfecteren.
Over Baaijens UV-C Solutions: Oplossingsgericht,
Samen werken we aan een gezonde omgeving!

daadkrachtig en betrokken

Door ons brede assortiment aan UV-C apparatuur hebben we voor iedere toepassing een geschikte
oplossing. Van advies tot en met installatie.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.baaijensuvc.nl of via T. +31 (0) 412 623056

