Effectiviteit getest
tegen Coronavirus
Vaste wandmontage

ELIMINEERT
VIRUS EN
BATTERIJ

UNI EN

14476:2019

De microdeeltjes in de ontsmettingsvloeistof wordt verspreidt in
de ruimte waardoor de lucht en de omgeving volledig worden
gedesinfecteerd. De desinfectievloeistof is volledig veilig voor
omgeving, mens en dier. Met één tank vloeistof kan de omgeving
tot maximaal 8 maanden volledig autonoom worden ontsmet.
De virusdodende werking van den ontsmettingsvloeistof die
door Sany Safe wordt gebruikt, is gecertificeerd in het laboratorium
en voldoet aan de Europese norm UNI EN 14476: 2019.

sanysafe.it/nl
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Leven in een schone en gezonde omgeving is essentieell.
SANY SAFE is de oplossing; een krachtig desinfectiemiddel dat door verneveling in de lucht door verdamping / aerosolisatie
elke omgeving grondig desinfecteert. Het desinfecteermiddel hecht zich aan de oppervlakten
in de ruimte en zorgt daardoor voor een veilige en schone omgeving.
De speciale niet-toxische formule van het odesinfectiemiddel is in staat om ziekteverwekkers zoals virussen, ziektekiemen, bacteriën
en schimmels veilig uit te roeien. Het mengsel blijft na verspreiding gedurende enkele uren in de lucht en bereikt daardoor de meest
Ontoegankelijke plaatsen.
De desinfectiestijd varieert, afhankelijk van de grootte van de ruimte, en de gekozen intensiteit (laag, gemiddeld en hoog)
en maakt ontsmetting tot zelfs 8 maanden mogelijk.
Het wordt aanbevolen om de normale reinigingsprocedures te koppelen aan de sanitaire behandeling op locatie, volgens de
bepalingen van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie).

Waarom Sany Safe?
Effectiviteit van milieusanering bij 360°
ELIMINEERT

VIRUS EN
BATTERIJ

UNI EN
14476:2019

De desinfectietechniek die wordt gebruikt bij verdamping / aerosolisatie, maakt het mogelijk om het
Ontsmettingsmiddel te verspreiden in microscopish kleine deeltjes welke in staat zijm om
bacteriën, virussen, ziektekiemen, schimmels aanweig in de lucht en op
op oppervlakken uit te roeien.

UNI EN 14476:2019 Zertifizierung gegen Coronavirus
De virusdodende werking van den ontsmettingsvloeistof die door Sany Safe wordt gebruikt, is gecertificeerd
in het laboratorium en voldoet aan de Europese norm UNI EN 14476: 2019

Klaar voor gebruik
Klaar voor
gebruik

Sluit SANY SAFE aan op 230 volt en dankzij de vooraf ingestelde programmering wordt de ruimte automatisch
ontsmet.

SIM-KAART inbegrepen
U hoeft zich geen zorgen te maken over de simkaart, deze wordt als extra meegeleverd en biedt onbeperkte
data voor twee jaar.

Eenvoudig te programmeren door de APP
SANY SAFE heeft een vooraf ingesteld weekschema, waardoor u er direct gebruik van kan maken.
Dankzij de eenvoudige en intuïtieve configuratie-APP kunt u op elk gewenst moment SANY SAFE beheren
en bijvoorbeeld het formaat van de ruimte, de frequentie en intensiteit van het systeem aanpassen.

tot

8

maanden

Autonome werking voor lange tijd, tot 8 maanden
SANY SAFE, afhankelijk van het instelling en van de geïnstalleerde tankgrootte, is in staat om een
autonome werking te garanderen tot ongeveer 8 maanden.

Energiebesparing
SANY SAFE is ontworpen om het verbruik dynamisch te beheren; gedurende de tijd dat er geen verneveling
wordt uitgevoerd schakelt de SANY SAFE in stand-by-mode waardoor deze energie bespaart.

Gif vrij

Geen giftige, frisheid in de lucht!
Het in de lucht vernevelde mengsel is niet giftig (University of Turin Tests) en komt vrij in:
de omgeving een aangename geur van frisheid. Het wordt echter aanbevolen om het pand te ventileren
voordat je je erbij aansluit.

Tankvervanging
De externe tank is zo ontworpen dat de gebruiker deze zeer eenvoudig en snel zelf kan vervangen.
De tank is verkrijgbaar in verschillende maten: 5, 10 of 25 liter om vele ontsmettingscycli
uit te voeren, dit geheel volgens de behoeften.

Ontsmettings gebied

Van 20 m

3

SANY SAFE XL
3

tot 300 m

Beschikbare vloeistoftanks

D195 2 2104

SANY SAFE L

TECHNISCHE GEGEVENS

Van 100 m 3 tot 600 m3
5 L - 10 L - 25 L

Effectiviteit ontsmetting

Lage intensiteit: werkplekken met alleen de aanwezigheid van hun personeel

Een keer per dag

Medium intensiteit: plaatsen met gecontroleerde openbare opkomst
Sterke intensiteit: plaatsen met ongecontroleerde drukte

Instelbaar via APP

Inhoud ruimte
Intensiteit desinfectie
Desinfectieschema
4 times/dagen desinfectieschema
Tijd zone

Gebruiker management via APP

Handmatige activering/deactivering van ontsmetting
Manual activation/blocking of sanitization in progress
Activation/reactivation of sanitization cycle
Desinfectie stoppen voor aantal dagen
Weergave van uitgevoerde desinfectie
Weergave van tankniveau

Installation

Vaste wandmontage

Voeding

230 Vac (110 Vac optioneel)
GPRS ( optioneel 4G) altijd via CLOUD verbonden

Met ingebouwde XGSM (2G)
GPRS module of met optionele 4G
(2G/3G/LTE/4G)

Configureerbaar via APP Sany Safe
Gebruiker management via APP Sany Safe
Automatische tijdsyngronistaie via GPRS (optioneel 4G)

Sim Kaart

Inclusief met 2 jaar onbeperkt data *
(Beschikbaar voor alle EU-landen)

Afmeting (HxBxD) mm
Gewicht Kg.

358 x 264 x 166

480 x 353 x 166

12

18,5

N.B. SANY SAFE is geen MSD (Medical Surgical Device)

Download the
documentatie

Brochure

Certification
UNI-EN-14476-2019

Ontdek het complete
assortiment Sany Safe
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