Desinfectie met
UV-C technologie
Creëer een veilige werkomgeving
met de UV-C BOX
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Hygiëne binnen de voedingsmiddelenindustrie
Hygiëne, reiniging en desinfectie zijn de laatste jaren steeds belangrijker geworden,
met name in de levensmiddelenindustrie. Wettelijke hygiënevoorschriften en
voedselveiligheidsplannen zijn binnen de branche vanzelfsprekend geworden en de
voedselveiligheid moet gewaarborgd worden. Virussen en bacteriën vormen echter
een bijkomend risico dat we moeten voorkomen. Met de UV-C BOX is het eenvoudig
om zaken als haarnetjes, badges en mondkapjes snel en grondig te desinfecteren.

Een praktijkvoorbeeld:
U ontvangt bezoek op de productielocatie. In het kader
van hygiëne en productbescherming wassen zij hun
handen en trekken de voorgeschreven (disposable)
bezoekersjas, schort, haarnetje en handschoenen aan,
alvorens de werkvloer te betreden. Om de veiligheid
te vergroten en het risico op besmetting te verkleinen
zouden persoonlijke eigendommen als een bril, telefoon
en sleutels ook moeten worden gedesinfecteerd. Dat
kan nu snel en gemakkelijk met de UV-C BOX.
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Waarom de UV-C BOX?
De UV-C BOX is ontworpen om allerlei (gebruiks-)voorwerpen snel en effectief te desinfecteren middels
UV-C licht. De Ultra Violette straling vernietigt het DNA van virussen en bacteriën en zorgt zo, voor een
desinfectieresultaat van 99,9%. Het gebruik van de UV-C BOX is uiterst veilig; de machine is geheel vervaardigd
van rvs, heeft een automatische opening en sluiting van de klep en is volledig afgesloten gedurende het
hele verloop van het desinfectieprogramma. In slechts 30, 60 of 90 seconden worden uw voorwerpen
gedesinfecteerd en voorkomt u verspreiding van virussen en besmetting van medewerkers en/of bezoekers.

1. Bediening klep

De automatische opening en sluiting
van de UV-C BOX voorkomt dat de klep
aangeraakt hoeft te worden en zorgt
ervoor dat er minimaal contact nodig is.

3. Bedieningsdisplay

Keuze uit 3 programma’s: 30, 60
of 90 seconden, afhankelijk van
het te desinfecteren materiaal.
Met slechts één druk op de knop
start de desinfectiecyclus.

2. Bestraling rondom

De ruime desinfectiekamer is gemaakt
van rvs en bevat 4 Philips UV-C lampen
(4 x 36 W) die boven- en onderin de
UV-C BOX zijn geplaatst. Door de
weerkaatsing via de spiegelende
binnenzijde wordt het voorwerp
volledig en rondom gedesinfecteerd.

4. Ruime roestvrijstalen behuizing

De ruime rvs desinfectiekamer is geschikt
om meerdere voorwerpen tegelijk of
een groter voorwerp te desinfecteren.

Bijzonder effectief
De bediening is eenvoudig in 3 stappen

1

 laats de gebruikte materialen en
P
gereedschappen in de UV-C BOX en kies
een van de drie voorgeprogrammeerde
desinfecteerprogramma’s.

Veilig en snel desinfecteren
met de UV-C BOX:
Leg het materiaal in de UV-C Box en
kies op het bedieningspaneel één
van de 3 desinfectieprogramma’s:

1. gladde oppervlakken zoals

laptop, telefoons, handscanners,
veiligheidsmessen (30 sec.)

2. poreuze oppervlakken zoals

2

De UV-C BOX sluit automatisch en het
gekozen desinfecteerprogramma start.
Was uw handen of desinfecteer
met de meegeleverde handgel.

3

Wanneer het desinfecteerprogramma
is voltooid opent de UV-C BOX
automatisch. Haal de gedesinfecteerde
materialen uit de UV-C BOX.

hout, papier en karton (60 sec.)

3. geweven materialen

zoals mondkapjes, textiel,
handschoenen (90 sec.)

99,9%
Desinfectieresultaat
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Veilig en virusvrij werken in magazijn
en distributiecentra
Werknemers hebben recht op een gezonde, veilige en hygiënische werkomgeving.
De Arbowet is voor de werkgever de belangrijkste handleiding voor een
optimaal arbeidsomstandighedenbeleid. Omdat we te maken hebben met
virussen en bacteriën is hygiëne m.b.t. onze werkspullen nu ook extra belangrijk.
Onderzoeken hebben laten zien dat virussen tot wel 72 uur op materialen
en oppervlakten kunnen overleven. Desinfecteren is de oplossing!

Een praktijkvoorbeeld:
Een magazijnmedewerker gebruikt in zijn shift een
handscanner, een veiligheidsmes, een tapedispenser en
een veiligheidsbril. Dat gereedschappen door meerdere
personen worden gebruikt is logisch, maar er is wel
besmettingsgevaar. Gereedschappen, instrumenten
en materialen die worden gedeeld door bijvoorbeeld
werken in ploegendienst, kunnen nu heel gemakkelijk
en snel worden gedesinfecteerd in de UV-C BOX.
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Voorkom besmettingen via gedeelde voorwerpen
We hebben wereldwijd te maken met nieuwe én bestaande virussen en bacteriën als Covid-19, SARS en de
ecolibacterie. Om onszelf en anderen te beschermen is goede hygiëne en desinfectie overal van het grootste belang.
Maken uw werknemers gebruik van middelen en gereedschappen zoals veiligheidsmessen, scanners, telefoons/
tablets, mondkapjes of schrijfgerei waar andere werknemers, bezoekers of klanten ook gebruik van maken? Dan
is het belangrijk dat deze tussentijds gedesinfecteerd worden. Dit kan eenvoudig en snel met de UV-C BOX!

UV-C licht gebruiken om te desinfecteren
UV-C licht wordt al meer dan 40 jaar gebruikt als
erkende desinfectiemethode. Deze bewezen technologie
wordt onder andere toegepast in ziekenhuizen
en de voedingsmiddelenindustrie. Het UV-C licht
vernietigt 99,9 % van de virussen en bacteriën.

Wat is UV-C straling?
UV-C is Ultra Violette elektromagnetische straling die
niet zichtbaar is voor het menselijk oog. Het bevat
meer energie dan zichtbaar licht en heeft daardoor
een zeer destructief effect op cellen. Zo gaat hierdoor
bijvoorbeeld het DNA van virussen en bacteriën stuk.

Wat kun je hiermee?
Met UV-C licht kun je daagse voorwerpen en materialen
desinfecteren. Met de komst van de veilige en compacte
UV-C BOX is deze methode nu ook voor
ieder bedrijf binnen handbereik.

UV LICHT
100-400 nm

UV-C LICHT
100-280 nm

253,7 nm

ZICHTBAAR LICHT
400-750 nm

INFRAROOD
750 nm
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Technische gegevens
Productnaam

UV-C BOX (PRO)

Spanning

220 - 240 V

Stroomsterkte max

18 A

Frequentie

50 / 60 Hz

Max. vermogen

220 W

UV-C stralingspiek

253,7 nm

Buitenmaat (B x H x D)

63,5 x 51 x 37 cm

Binnenmaat (B x H x D)

48 x 48 x 30 cm

Inhoud

Ca. 55 liter

Gewicht

28 kg

UV-C type verlichting

4x TUV PL-L 36W 2G11 UVC

CE

Ja

Creëer een veilige werkomgeving met de UV-C BOX

UV-C

Voorkom besmetting
via voorwerpen

Leverbaar via:

Desinfecteren met UV-C

Bekijk op social media

Akta Trading Holland B.V.
Escudo 8
8305 BM Emmeloord

Youtube

0527-615722

Facebook

info@aktatrading.nl
www.aktatrading.nl

LinkedIn

Geen reiningsmiddelen
nodig

Eenvoudig en snel

