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ДЕЗИНФЕКТИРАЩА КАРГО ЛЕНТА

 Продуктът е предназначен за карго 
компании. Продуктът може да бъде произведен в 
различни размери според желанието на клиента. 
Устройството се състои от 5-метрова транспортна 
лента и 3-метров шкаф. В предната и задната 
секция е оставено разстояние от 1 метър, за да 
се поставят / вземат товарите върху лентата. 
Устройството е оборудвано с шест броя 30W UVC 
лампи с дължина 90 cm. Със своя дизайн, уреда 
гарантира, че всяка зона на товара е изложена 
на UVC лъчи, убивайки вируси и бактерии. 
Конвейерната лента се движи със скорост 10 см 
в секунда. По този начин товарът е изложен на 
UVC лъчи за 30 секунди. По заявката на клиента 
може да се монтира допълнително устройство за 
регулиране на скоростта. 
Живота на лампите е 9 000 часа.

Размери 5000x1500x1700 mm

Тегло 
(приблизително) 480 kg

Захранване 220-240V 50/60Hz

КАБИНА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА КОЛИ

• Кабината е проектирана за дезинфекция 
вътре и извън автомобилите. Предназначена 
е за борбата срещу COVID 19. Благодарение 
на специални софтуерни сензори, кабината 
работи автоматично. Благодарение на своя 
дизайн, дезинфектира цялата повърхност на 
автомобилите.

• Кабината дезинфекцира интериора и 
екстериора на превозните средства, като 
пръска дезинфектант за 15 секунди.

Обем на резервоара за 
препарат 50 литра

Размери 4000x2000x2300 mm

Тегло (приблизително) 350 kg
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Модел 150 Модел 200 Модел 240

Размери 130х150х150 сm 130х200х150 сm 240х240х150 сm

Начин на 
дезинфекция UVC Лъчение UVC Лъчение UVC Лъчение

Брой лампи 16бр 19бр 24бр

Захранване 220-240 V 50/60 Hz 220-240 V 50/60 Hz 220-240 V 50/60 Hz

Брой колички 15бр 20бр 40бр

UVC КАБИНА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА КОЛИЧКИ ЗА ПАЗАРУВАНЕ

 Устройството извършва дезинфекция на въздуха използвайки ултравиолетова светлина. 
Унищожава патогенни микроорганизми, вируси, бактерии, гъбички и плесени във въздуха. Лампата, 
използвана в устройството, работи при дължина на вълната 254 nm. 
 Продуктът е предназначен за магазини. Той може да бъде произведен в различни размери 
според желанието на клиента. Кабината е предназначена за дезинфекция на 15, 20 или 40 колички 
за пазаруване в различни размери. Може да се произвежда и в специални размери по желание на 
клиента. Устройството е оборудвано с шест броя 30W UVC лампи с дължина 90 cm. Със своя дизайн, се 
гарантира, че всяка зона от пазарската количка е изложена на UVC лъчи, убивайки вируси и бактерии. 
Конвейерната лента се движи със скорост 10 см в секунда. Благодарение на цифровия таймер 
времето за работа на системата може да бъде настроено на максимум 60 минути. За качествен процес 
на дезинфекция са достатъчни 20 минути работа на системата. Работното време може да се коригира 
според собствените желания на клиента. Когато работното време свърши, системата автоматично се 
изключва.
Поддръжка и гаранция на дезинфекционното устройство. 
 Не е необходимо да се извършва никаква поддръжка на основното устройство. Препоръчва 
се периодично почистване на UVC лампата. За почистване е достатъчно да се отстрани натрупания 
върху лампата прах с мека кърпа. Животът на лампите е 9000 часа. 
 Основното тяло и механичните части са с една година гаранция срещу производствени 
дефекти.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
• Вътрешно тяло - корпус от неръждаема 

стомана с качество AISI 304.

• Външно тяло - боядисано стоманено 
тяло.

• Минимална консумация, максимална 
ефективност.

• Модулен дизайн, лесен монтаж.

• Сертификат за съответствие и протокол 
от изпитване съгласно Регламент за 
безопасност на машините CE 2006/42 / 
AT.
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СИСТЕМА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА КОЛИЧКИ  
ЗА ПАЗАРУВАНЕ

Супермаркетите са една от точките, където концентрацията на 
вируси е голямо. Установено е, че най-интензивно предаване 
се осъществява чрез колички за пазаруване. Дезинфекцията на 
количките за пазаруване е важна при борбата за предотвратяване 
на инфекция.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
• Безконтактна дезинфекция със сензор за движение.

• Конструкция на корпуса и всички елементи са изработени от 
качествена стомана, отговаряща на AISI 304

• Отлично пулверизиране.

• 30-литров резервоар за дезинфектант.

• Минимална консумация, максимална ефективност.

• Модулен дизайн, лесен монтаж.

• Сертификат за съответствие и протокол от изпитване съгласно 
Регламент за безопасност на машините CE 2006/42 / AT.

• Разпръскването на дезинфектант извън системата по време на 
процеса на дезинфекция е предотвратено от вентилационната 
система.

https://www.youtube.com/watch?v=ehck3z4QdCE
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https://www.youtube.com/watch?v=xJAJCzPxSlM

СИСТЕМА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПАЛЕТИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
• Безконтактна дезинфекция със сензор за 

движение.

• Конструкция на корпуса и всички елементи са 
изработени от качествена стомана, отговаряща на 
AISI 304

• Отлично пулверизиране.

• 50-литров резервоар за дезинфектант.

• Минимален разход, максимална ефективност.

• Модулен дизайн, лесен монтаж.

• Сертификат за съответствие и протокол от изпитване 
съгласно Регламент за безопасност на машините CE 
2006/42 / AT.

Системата се предлага в два варианта на захранване 
220-240V 50/60Hz и 110V 60Hz

UVC СИСТЕМА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА 
БАГАЖ

Същата система се предлага и работеща чрез 
UVC лампи, която е монтирана на подвижни 
колела и лесна за преместване.
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https://www.youtube.com/watch?v=ihmCRk7Vdow

СИСТЕМА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА БАГАЖ

 Багажът (куфари, чанти, документи и други) 
е една от точките, при които вероятността от 
предаване на инфекция е най - висока. Точките за 
прехвърляне на багаж имат голям потенциал за 
прехвърляне на вируси по време на пътуване и в 
работна среда.

 Допълнителна опция:
Аспираторна система, която осигурява засмукване 
със силен вентилатор

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
• Напълно автоматична, безконтактна 

дезинфекция със сензорен конвейер и 
дозираща система.

• Конструкция на корпуса и всички елементи 
са изработени от качествена стомана, 
отговаряща на AISI 304

• Отлично пулверизиране.

• 50-литров резервоар за дезинфектант.

• Минимална консумация, при максимална 
ефективност

• Модулен дизайн, лесна инсталация и 
приложимост към всяко пространство

• Сертификат за съответствие и протокол от 
изпитване съгласно Регламент за безопасност 
на машините CE 2006/42 / AT.

Обем на резервоара 50 Литра

Размери 
(приблизително) 2500x3500x1800 mm

Тегло (приблизително) 320 kg
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СИСТЕМА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ХОРА

 Благодарение на специални софтуерни 
сензори, кабината работи автоматично. Най-важният 
момент е, че с помощта на нанотехнологиите, 
наночастици могат да се пръскат на нивото на 
човешкото рамо, без да се уврежда човешкото 
здраве. Благодарение на нанотехнологиите, кабината 
има капацитета да унищожи вируси, включително 
COVID 19, прониквайки в човешкото облекло. Тя 
дезинфекцира дрехите и обувките за 3 секунди. В 
долната част на устройството е монтирана хигиенна 
постелка. Тази постелка помага да предотврати 
пренасянето на вирусите от подметката на обувката, 
като я дезинфекцира.
 Устройството предотвратява пренасянето на 
вируса от дрехите и обувките по хората. Работи с 
всички видове течни дезинфектанти. Устройството 
унищожава над 95% от вирусите по дрехите и 
обувките.

 Допълнения:
 По заявка на клиента може да се достави 
с вграден термометър. Цифровият дисплей на 
устройството записва градуса на температурата. 
Когато открие температура над 38 градуса, издава 
звуков сигнал.

Вътрешни размери 1000x1000x2000 mm

Външни размери 1160x1160x2300 mm

Начин на дезинфекция Пръскане

Тегло (приблизително) 135 kg

Захранване  
/ два варианта /

220-240 V 50/60 Hz

110V 60Hz
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ГАРДЕРОБ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ  
НА ДРЕХИ

 Гардеробът за дезинфекция на дрехи 
се състои от три части, основна част, лампа и 
контролен панел с цифров таймер. Осигуряването 
на движение на въздуха в гардероба увеличава 
ефективността. Поради тази причина зад шкафа 
има вентилатор. 

 ВАЖНО: Директното излагане на UV 
лъчи е вредно за човешкото здраве. Много е 
важно да се внимава вратите на шкафа да са 
затворени, докато устройството работи.
 Устройството е настроено да работи в 
продължение на 30 минути при всяко стартиране. 
За по ефективна дезинфекция преди всяко 
ползване трябва да отстраните натрупания върху 
лампата прах с мека кърпа.

•  Животът на лампата е 9000 часа. 

• Основното тяло и механичните части са с 
една година гаранция срещу производствени 
дефекти.

Размери 1200x500x2000 mm

Тегло 
(приблизително) 60 kg

АВТОМАТИЧНО УСТРОЙСТВО ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
НА РЪЦЕ И КРАКА

 Устройството за автоматична дезинфекция е специално 
произведена стойка за дезинфектант за ръце и обувки, 
предназначен за ползване във всички обществени зони. 
Със своята преносима структура, тя може да се премества 
навсякъде. Потокът на течен дезинфектант се осигурява от 
дозатора автоматично, без контакт с ръка. Устройството може 
да се брандира персонално.

Материал Неръждаема стомана

Обем на резервоара за 
дезинфектант 5 Литра

Размери 400x700x1400 mm

Тегло (приблизително) 40 kg
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НАСТОЛНО УСТРОЙСТВО ЗА 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ

 Настолното устройството за дезинфек-
ция се състои от три части, основното тяло, лам-
па и дистанционното управление. За да бъде 
лъчението ефективно, трябва да се вземат пред-
вид размерът на помещението, височината на 
тавана и мястото, където ще бъде поставено ус-
тройството. Устройството е ефективно на площ 
от приблизително 25 m2 на място с нормална 
височина на тавана (до 3 m). С увеличаването 
на пространството / обема / броят на използва-
ните устройства трябва да се увеличи. Тъй като 
ефектът от UVC лъчите намалява с увеличаване 
на разстоянието, устройството за дезинфекция 
трябва да бъде поставено възможно най-близо 
до центъра на помещението и далеч от пред-
мети, които биха предотвратили разпростране-
нието на лъчите. За да се получи по - ефективна 
дезинфекция по време на употреба, осигурява-
нето на движение на въздушната маса увеличи-
ва ефективността.

 ВАЖНО:  Директното излагане на UV 
лъчи е вредно за човешкото здраве. Много 
е важно, докато устройството работи в 
помещението да няма хора и животни. Пора-
ди тази причина се препоръчва използването на 
контролера, доставен с устройството и включ-
ването и изключването да се осъществява чрез 
този контролер. 

• Животът на лампата е 9000 часа. 

• Основното тяло и механичните части 
са с една година гаранция срещу 
производствени дефекти.
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https://www.youtube.com/watch?v=_hHN_301vaA

СТОЙКИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ

 Стойката за дезинфекция е специално произведена за дезинфектант за ръце във всички 
обществени зони, офиси, молове, магазини, училища, университети, банки, фитнеси, ресторанти и др. 
Стойката е лека и лесно преносима. Потокът на течен дезинфектант се осигурява от дозатора чрез 
натискане на педала с крака или автоматично без ръчен контакт. Стойката се предлага с включен дис-
пенсър за дезинфектант с капацитет 1 литър. Стойката може да бъде брандирана персонално.

 Стойките се предлагат в три варианта
• Неавтоматичен чрез натискане на педал с крак
• Автоматичен, захранване с батерия – 6бр x 1,5 V AA
• Автоматичен, захранване с електричество  

- 220-240V 50/60Hz
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ДИСПЕНСЪР ЗА ДЕЗИНФЕКТАНТ

 Металният диспенсър дава възможност за използване на 
дезинфектант без докосване с длан благодарение на формата 
му, която позволява натискането с лакът. Благодарение на 
регулируемата си структура може да се използва с всички 
дезинфектанти или течни сапуни. Размерите на основата са 9 см х 
12 см. Съвместим е с всички кръгли бутилки с основен диаметър 9 
см и всички правоъгълни и квадратни бутилки и помпи с основен 
размер по-малък от 9 см. Височината на бутилката, която трябва 
да се постави, е съвместима с бутилка с височина от 15 cm до 26 
cm. Подходящ е за използване на открито. Доставя се с бутилка за 
дезинфектант.

• Дължината на рамото е 20 см.
• Може да се монтира на стената.
• Може да се използва и на маса.
• Изработена е от неръждаема стомана.
• Гаранция 5 години.
• Доставя се с монтажни материали.

Материал Неръждаема стомана
Обем на бутилката за 
дезинфектант 1 Литър

ULV ДЕЗИНФЕКТИРАЩО УСТРОЙСТВО

 ULV апаратът разпръсква дезинфектант напълно 
автоматично. Двигателя е с висока ефективност - мощен и 
икономичен. Капацитетът на уреда е от 3 до 50 литра. Произвежда 
се в два модела, бензинов и електрически.

Продуктов код ULV400 ULV420 ULV450

Вид на двигателя Електрически Бензинов Бензинов

Мощност 1400w, 220V
6.5 кс, 196куб, 4 
Тактов- Въздушно 
охлаждане

11 кс, 302куб, 4 
Тактов- Въздушно 
охлаждане

Размер на 
частиците 9-49 микрона 9-49 микрона 9-49 микрона

Капацитет на 
резервоара 3 Литра 5 Литра 50 Литра

Разпръскване 0.8 л / мин 0.6 л / мин 1.2 л / мин

Размери (ШxДxВ) 200x450x450 300x500x550 500x600x700
Тегло 25 kg 60 kg 110 kg
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МАСКИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА

• Кутия съдържа 50 броя 

• За еднократна употреба - 3 слоя с нишка за нос, регулируема

• Дишаща структура. Не дразни, удобна за носене.

• Не съдържа фибростъкло и латекс.

• Въздухопроницаемата, лесно дишаща хирургическа маска е изработена от нетъкан плат.

• Напълно съвместима с лицето

ЛИЦЕВ ШЛЕМ

• Предотвратява попадането на частици, слюнка, капчици, 
прах по лицето ( очи, уста, нос )

• Прозрачен визьор, в съответствие с разпоредбите за здрав-
ни продукти; Изработена от нечуплив, гъвкав полиетиленов 
материал.

• Лек, лесен за използване, лесен за сваляне и поддържане.

• Тъй като се използва гъвкав материал, се адаптира към вся-
каква форма на главата

• Не покрива зрителното поле

• Лицевият щит е един от най-ефективните продукти за лична 
защита, използвани по целия свят, особено за защита срещу 
COVID 19

• Подходящ за използване с диоптрични очила.
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ДИГИТАЛНИ ТЕРМОМЕТРИ

 Предлагаме разнообразие от лазерни, 
дигитални термометри с обхват от -500С до 6500С, с 
точност от 0,10С до 10С с размери 100х100х100мм и 
тегло 600гр.

Лазерен, дигитален термометър от най- висок клас:
• с точност 0,10С; 

• с оптично отношение 50:1  
(разстояние на измерване / диаметър на целта 
).

ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО

 Защитното облекло отговаря на всички 
стандарти за защитно облекло - EN 340: 2003; EN 
530: 2010; EN 863: 1996; EN 1073-2: 2002 Class 2; EN 
14126: 2003; EN ISO 7854: 1997; EN ISO 13935-1: 1999;  
EN ISO 13935-2: 1999; EN ISO 105-E04: 2009; EN 14362-
1: 2012.

 Защитното облекло предпазва, освен от 
вируси и от други опасности, като химически 
течности, отровни вещества и други. Преминало е 
тестовете по EN 1149-5:2008, за вътрешна и външна 
устойчивост на покритието.
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ПРОЗРАЧНИ РЪКАВИЦИ 

Ръкавиците са безлатексови и се предлагат  
в кутия от 100 бр
• В два варианта с талк и без талк. 
• Може да се поръчат в три размера S/M/L.

АНТИБАКТЕРИАЛНИ ПРЕПАРАТИ

 Предлагаме различни препарати за дезинфекция, 
гел и течни в различни разфасовки от 0,5 литра до 50 литра

ДРУГИ
 Предлагаме и покривки за еднократна употреба и калъфи за столове за еднократна 
употреба, които се доставят в кутии съдържащи 20 бр.

 Предлагаме и антибактериални постелки / подложки, които се поставят на входовете на 
обществени сгради, офиси, жилищни сгради, хотели, училища, университети и други.
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