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Jak działa Schindler UV CleanAir? 
Intensywne użytkowanie i ograniczona przestrzeń małych pomieszczeń 
wpływają na rozprzestrzenianie się infekcji. Wirusy i bakterie nie tylko 
osiadają na powierzchniach, występują również w powietrzu, co może 
stanowić potencjalne zagrożenie dla naszego zdrowia. 
Schindler UV CleanAir sterylizuje powietrze poprzez oddziaływanie 
na nie światłem UVC, emitowanym przez lampę do dezynfekcji, 
umieszczoną wewnątrz urządzenia. Zassane powietrze przepuszczane 
jest przez filtr, który ma na celu zatrzymanie większych cząstek, takich 
jak kurz czy brud. Następnie dochodzi do redukcji drobnoustrojów 
poprzez naświetlenie ich lampą UVC. W kolejnym kroku oczyszczone 
powietrze powraca do pomieszczenia. System jest inicjowany 
automatycznie i wielokrotnie w ciągu dnia.

*Efektywność dezynfekcji powietrza zależy od wymiarów kabiny oraz czasu oczyszczania.

Schindler UV CleanAir
Czyste i świeże powietrze w windzie

Choć kabina windy to niewielkie i intensywnie eksploatowane 
pomieszczenie, możliwe jest zapewnienie w niej świeżego i czystego 
powietrza. Lampa przepływowa UVC – Schindler UV CleanAir 
zwiększa częstotliwość obiegu powietrza, które dodatkowo zostaje 
przefiltrowane i oczyszczone z zarazków. Lepsza jakość powietrza 
przekłada się na mniejsze ryzyko przeniesienia infekcji między pasażerami.

Automatyczne działanie
Dzięki automatycznemu działaniu 
urządzenia, wentylacja i oczyszczanie 
powietrza przebiegają w sposób 
cykliczny i niewymagający   
aktywacji. 

Elegancki wygląd
Zaprojektowany w Szwajcarii, 
estetyczny wygląd Schindler UV 
CleanAir doskonale komponuje     
się z wnętrzem każdej kabiny.

Wysoka skuteczność 
Wysoka skuteczność w oczyszczaniu 
powietrza z wirusów, bakterii oraz 
innych patogenów*. Zastosowana 
w urządzeniu lampa UVC działa 
bakterio- i wirusobójczo, czyniąc 
przestrzeń bardziej bezpieczną 
do przebywania. 

Poznaj pozostałe rozwiązania Schindler CleanMobility

Schindler Nano Schindler Ultra UV PRO Schindler UV CleanCar

Dowiedz się więcej o produktach Schindler

Zeskanuj kod telefonem 
komórkowym, korzystając  
z bezpłatnego skanera kodów QR.
Aplikacja jest fabrycznie 
zainstalowana w Twoim telefonie 
lub możesz ją bezpłatnie pobrać.

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 produk tów oraz usług i na jej 
podstawie nie może dojść do zawarcia umowy kupna-sprzedaży 
tych produktów i usług. 
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