
Schindler Ultra UV Pro
Rozwiązania w obszarze dezynfekcji poręczy

We Elevate



Schody i chodniki ruchome
Rozwiązania w obszarze dezynfekcji
Wirusy i bakterie mogą rozprzestrzeniać się poprzez kontakt dłoni z poręczą 
schodów czy chodników ruchomych, stwarzając potencjalne zagrożenie 
dla zdrowia. Miejsca publiczne, charakteryzujące się dużym przepływem 
osób, są zatem szczególnie narażone na ryzyko transmisji wirusów i bakterii. 
Bezpieczeństwo w Schindler od zawsze jest naszym priorytetem, 
dlatego nieustannie szukamy rozwiązań mogących je poprawić.

1)  DNA to skrót oznaczający kwas dezoksyrybonukleinowy. 
2)  RNA to skrót oznaczający kwas rybonukleinowy.

Możliwe rozwiązania

1 Usługi czyszczące serwisu 
Schindler Polska

2 Clean Rail - poręcz antybakteryjna

3 Ultra UV PRO

    

Urządzenie dezynfekujące 
do poręczy Ultra UV PRO

Urządzenie Ultra UV Pro wykorzystuje światło UVC, 
które naświetla poręcze z niewielkiej odległości, 
działając bakteriobójczo na ich powierzchnię. 
Promieniowanie uszkadza DNA1)  i RNA2), stanowiące 
materiał genetyczny bakterii i wirusów, co umożliwia 
zapobieganie ich rozprzestrzenianiu się, dodatkowo pod-
nosząc komfort użytkowania poręczy przez pasażerów. 
Fizyczna dezynfekcja z użyciem technologii UVC LED 

jest wydajna i przyjazna dla środowiska. 
Urządzenie jest zainstalowane wewnątrz schodów 
lub chodników ruchomych, aby zapewnić jeszcze 
większe bezpieczeństwo. Zastosowana konstrukcja 
umożliwia łatwy montaż. Urządzenie Ultra UV Pro 
to praktyczne rozwiązanie zapobiegające szybkiemu 
rozprzestrzenianiu się wirusów i bakterii.

* Powyższe rozwiązania można stosować pojedynczo lub łączyć, aby osiągnąć jeszcze wyższy standard higieny.



Rozwiązania dezynfekcyjne Schindler
Zaawansowana ochrona dla pasażerów

Wysokoefektywna dezynfekcja

Przed

Ultra UV Pro

Światło UVC jest niewidoczne. Czerwone światło 
na zdjęciach służy jedynie potrzebom demonstracji.
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Wysokoefektywna dezynfekcja

Po

Rozwiązania dezynfekcyjne Schindler
Zaawansowana ochrona dla pasażerów



Rozwiązanie Ultra UV Pro Tradycyjna lampa UV Standardowe środki 
do dezynfekcji chemicznej 

Miejsce
instalacji

Wewnątrz urządzenia Na zewnątrz urządzenia -

Cel dezynfekcji
Zniszczenie materiału genetycznego 
bakterii i wirusów

Zniszczenie materiału genetycznego 
bakterii i wirusów

Dezaktywacja bakterii i wirusów poprzez 
działanie na ich białka

Światło LED Lampy typu Mercury lub halogenowe -

Efekt
dezynfekcji

Ciągła i automatyczna dezynfekcja
powierzchni od bakterii, pasożytów 
i wirusów

Ciągła i automatyczna dezynfekcja
powierzchni od bakterii, pasożytów 
i wirusów

• Czyszczenie ręczne nie zawsze jest możliwe
• Trudność dokładnego dozowania,     

koniecznego do zapewnienia skutecznej  
dezynfekcji

• Ryzyko wtórnego zanieczyszczenia

Cechy • Instalacja wewnątrz urządzenia to zwięk-
szone bezpieczeństwo użytkowników

• Fizyczna dezynfekcja bez środków 
chemicznych i metali ciężkich

• Rozwiązanie ekologiczne                          
i energooszczędne

• Instalacja poza urządzeniem powoduje 
potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa 

• Może zawierać pozostałości chemiczne      
lub metale ciężkie  

• Wyższe zużycie energii w porównaniu            
z oświetleniem LED

• Szkodliwe dla skóry
• Może powodować niszczenie poręczy

Schody i chodniki ruchome
Rozwiązania w obszarze dezynfekcji

Schody i chodniki ruchome Schindler: zakresy stosowania produktu

S9300AE/S9300 S9500AE/S9500 S9700

10 11/15 20 30 10 15 30/35 40/45 S-5

Opcja   

Ultra UV Pro może być instalowany w istniejących urządzeniach. Jest również dostępny jako opcja w przypadku 
nowych urządzeń. 



Schody i chodniki ruchome 
Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Schindler Polska Sp. z o.o. 

ul. Postępu 12a, 02-676 Warszawa
schindler.polska@pl.schindler.com
www.schindler.pl

We Elevate

Niniejsza publikacja służy wyłącznie celom informacyjnym. Zastrzegamy 
sobie prawo do zmiany parametrów technicznych lub wyglądu 
produktów w każdej chwili. Żadna z informacji zawartych w niniejszej 
publikacji nie jest gwarancją, wyraźną lub dorozumianą, zgodności 
produktów z przeznaczeniem, ich przydatności handlowej bądź jakości. 
Żadna z informacji zamieszczonych w publikacji nie stanowi również 
oferty sprzedaży prezentowanych w niej produktów oraz usług i na jej 
podstawie nie może dojść do zawarcia umowy kupna-sprzedaży tych 
produktów i usług. 
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