
16
00

345

   
KI

EM

REDUCTIE

TOT 99%

* op voldoende bestraalde o
pp

er
vl

ak
ke

n 

N
IE

U
W

 ··
·!N

IE
UW

 ···

!NIEUW ···!NIEUW ···!NIEUW ···!NIEUW
 ···!N

IEU
W

 ···!NIEUW
 ···!NIEUW ···!NIEUW ···!NIEUW ···

!NIEU
W

 ··
· 

 ALLE VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG:

� Snel doden van bacteriën, virussen en andere micro-organismen

� Geen aantasting van smaak en geur

�� �Geen vorming van gezondheidsbedreigende bijproducten 
(zoals bijv. THM en ozon)

� Geen toevoeging van chemicaliën nodig

� Onderhoudsarm proces en eenvoudige bediening

� Lage investerings- en bedrijfskosten

� Optimale bedrijfsveiligheid

Directe verlichting boven garderobestang

De UV-C garderobekast van C+P past perfect 
bij de huidige tijd: hij biedt niet alleen voldo-
ende ruimte voor het opbergen van werk- en 
privékleding, maar maakt het dankzij de geïn-
tegreerde desinfectielampen tegelijker-
tijd mogelijk om ook de binnenruimte 
van de kast en een groot deel van het 
kledingoppervlak te desinfecteren. Waar 
de straling het oppervlak bereikt, bedraagt het 
rendement tot 99%.

UV-C GARDEROBEKAST
KLEDING HEEL EENVOUDIG KIEMVRIJ OPBERGEN 

UV-C GARDEROBEKAST EVOLO S 3000

WERELDPRIMEUR:

Directe verlichting geïntegreerd in het 
tussenbord



2 afdelingen, H 1800 x B   800 x D 500 mm Bestelnr. 1-95300-441

3 afdelingen, H 1800 x B   1200 x D 500 mm Bestelnr. 1-95301-441

UV-C garderobekast Evolo S 3000

Q Stabiele staalconstructie

Q Afdelingbreedte 400 mm

Q Volledig in RAL 9016 gelakt

Q 2 x OSRAM HNS 8W G5 G5 UV-C desinfectielampen per afdeling

Q 3 minuten verlichtingstijd na het sluiten van de deur

Q Aansluitkabel 1,5 m met Schuko-stekker per afdeling

Q Aansluitvermogen: 230 V / 50 Hz per afdeling

Q Energie-efficiëntie: A2/A3

Q   Veiligheidsuitschakeling bij lampen 
End-of-Life: T.2

Q Nominaal vermogen 2 x 7 W per afdeling

Q CE-markering voor UV-C-lichttechnologie

UV-C GARDEROBEKAST
DE INNOVATIEVE COMBINATIE VOOR DIE EXTRA BESCHERMING

Productinformatie

Q� De kast heeft twee lampen voor de desinfectie, die het kledingvak van 

boven en onder met UV-C licht bestralen. Zo wordt schaduwvorming 

tot een minimum beperkt.

Q� Om te zorgen dat de UV-C-stralen een zo groot mogelijk deel van de 

kleding bereiken, adviseren wij het gebruik van een C+P drooghanger 

waaraan jassen en overhemden losjes kunnen worden opgehangen.

Q� �Als kastkleur adviseren we RAL 9016 (verkeerswit). Deze kleur zorgt 

voor een hoge mate van reflectie van het licht op de oppervlakken van 

de binnenruimte en dus voor een efficiëntere desinfectie.

Q� Garderobekast met geïntegreerde UV-C-verlichting voor het 

kiemvrij opbergen van privé- en werkkleding.

Q� �Elke afdeling beschikt over een afzonderlijk elektronisch circuit dat het 

desinfectieproces autonoom aanstuurt.

Q� Het desinfectieproces wordt gestart wanneer de kastdeur 

wordt geopend en gesloten, en wordt na drie minuten 

automatisch uitgeschakeld.

Q� Wordt de kast geopend terwijl de desinfectielampen in werking zijn, 

dan wordt het proces direct automatisch onderbroken en na het 

sluiten van de deur opnieuw gestart. Blootstelling van personen aan 

UV-C-licht is daarmee uitgesloten.

Kleur RAL 9016 Verkeerswit
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