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* Zdjęcia zaprezentowane w broszurze przedstawiają 
Schindler UV CleanCar PRO.

Schindler UV CleanCar
Dezynfekcja powierzchni światłem UVC 

Większość z nas kojarzy proces dezynfekcji z ręcznym czyszczeniem 
środkami odkażającymi. Warto jednak pamiętać, że odpowiedni 
rodzaj promieniowania ultrafioletowego również gwarantuje działanie 
sterylizujące. Schindler UV CleanCar to innowacyjne rozwiązanie, które 
przy użyciu światła UVC redukuje patogeny z powierzchni kabiny windy, 
obniżając ryzyko przenoszenia wirusów i bakterii między pasażerami.

Poznaj pozostałe rozwiązania Schindler CleanMobility

Schindler Nano Schindler Ultra UV PRO Schindler UV CleanAir

Jak działa Schindler UV CleanCar?
Atutem poniższego rozwiązania jest proces dezynfekcji powierzchni, 
niewymagający stosowania szkodliwych środków chemicznych ani 
ozonu. Zainstalowana w kabinie windy lampa Schindler UV CleanCar 
to rozwiązanie sterylizujące powierzchnie takie jak kaseta dyspozycji, 
poręcze oraz ściany kabiny. Rozwiązanie opiera się na dezynfekującym 
działaniu promieniowania ultrafioletowego, jakie ma miejsce w zakresie 
fal UVC. Oddziaływanie światłem UVC na mikroorganizmy doprowadza 
do zahamowania procesu reprodukcji oraz uszkodzenia jąder 
komórkowych. Schindler UV CleanCar posiada trzy czujniki zapewniające 
właściwy moment aktywacji lampy UVC, możliwy jedynie w czasie 
postoju kabiny, przy jednoczesnym braku obecności pasażerów. 
Schindler UV CleanCar jest również dostępny w wersji PRO, 
przeznaczonej do zastosowań profesjonalnych i publicznych, takich 
jak biura, centra handlowe, szpitale, stacje oraz lotniska, itp.

Gwarancja bezpieczeństwa 
Technologia UV CleanCar oparta 
jest na bezawaryjnym systemie 
trzech czujników, które inicjują 
działanie lampy UVC tylko wtedy, 
gdy kabina windy jest pusta.

Rozwiązanie przyjazne               
środowisku                                       
Lampa UVC jest rozwiązaniem 
energooszczędnym, eliminującym 
potrzebę stosowania szkodliwych 
dla środowiska chemicznych 
środków do dezynfekcji.

Efektywne działanie             
Efektywne działanie systemu polega 
na szybkim i regularnym usuwaniu 
szkodliwych drobnoustrojów, jakie 
zachodzi w czasie naświetlania 
kabiny, zwiększając bezpieczeństwo 
współużytkowania windy.

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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