Szafka
Odkażająca ARSO
Niszczy wirusy, bakterie i grzyby! Nowoczesna
technologia w trosce o Twoje bezpieczeństwo!
ARSO sprawdza się szczególnie dobrze w odkażaniu korespondencji przychodzącej do sekretariatów,
recepcji, registratur i sortowni pocztowych. Zamiast po 3 dni kwarantanny możesz w ciągu godziny
mieć do dyspozycji oczyszczone dokumenty!
Zastosowana technologia promieniowania UV, generatora ozonu i wymuszonego obiegu ciepłego
powietrza pomoże Ci skutecznie walczyć z COVID-19! Usuwa aż 99,99% bakterii i wirusów, w tym
COVID-19. To skuteczność potwierdzona badaniami.

ZASTOSOWANIE
Dzięki Szafce Odkażającej ARSO skutecznie usuniesz wirusy, bakterie i grzyby z
różnego typu przedmiotów
Urządzenie ma nowoczesny design i wyprodukowano je z materiałów wysokiej jakości. Jest lekkie
i bardzo łatwe w obsłudze. ARSO można wykorzystać do niszczenia zarazków na powierzchniach:
• dokumentów, banknotów i paczek;
• małych urządzeń współdzielonych, takich jak: pilot
do TV, klucze, długopisy, itp.;

• sztućców i naczyń;
• ręczników i odzieży;
• narzędzi.

To tylko przykładowe procesy. Zakres przeznaczenia szafki jest o wiele większy. Jeżeli chcesz się
upewnić, czy sprawdzi się w odkażaniu przedmiotów, których potrzebujesz, napisz do nas.

SKUTECZNOŚĆ
Potrójna moc niszczenia wirusów i bakterii
Szafka ARSO jest wyposażona w trzy aktywne elementy, których efektywność została
potwierdzona badaniami.
1. Lampa emitująca promieniowanie UV-C o szczególnie skutecznej długości fali 253,7
nm - uniemożliwia patogenom rozmnażanie i zarażanie.
2. Generator ozonu - hamuje proces powstawania nowych komórek wirusa, niszczy
koronawirusa SARS-1, a wstępne wyniki badań potwierdzają jego skuteczność w
niszczeniu nowego SARS-CoV-2.
3. Obieg powietrza o temperaturze max 50°C - sprzyja doskonałej cyrkulacji ozonu
wewnątrz szafki i dodatkowo niszczy zagrożenie tam, gdzie nie dotrą promienie UV-C.

BEZPIECZEŃSTWO
Dla Twojego bezpieczeństwa urządzenie jest wyposażone w dwustopniowy
system ochronny
Zamek elektromagnetyczny uniemożliwia przypadkowe otwarcie drzwiczek w trakcie
procesu odkażania. Szkodliwe promieniowanie UV i generator ozonu są natychmiast
wyłączane przez specjalny wyłącznik bezpieczeństwa nawet gdyby ktoś wyłamał
pierwszą barierę.

BUDOWA I SPOSÓB UŻYCIA
Obudowa urządzenia wykonana jest ze stali nierdzewnej. Wnętrze wyłożono powłoką
aluminiową o wysokiej refleksyjności. Szafki wyposażone są w metalowe półki i plastikowe
przegródki do separacji odkażanych elementów celem lepszej penetracji ozonu, promieni
UV-C i ciepłego powietrza. ARSO jest lekka i możesz ją zamontować samodzielnie.
Wystarczy podłączyć do prądu!

6 prostych kroków procesu odkażania
Z instrukcją obsługi poradzisz sobie samodzielnie z instalacją urządzenia.
Odkażanie jest banalnie proste. Wkładasz przedmioty do szafki, zamykasz drzwiczki,
nastawiasz czas i wciskasz start! Zielona lampka oznajmi koniec pracy.

Skontaktuj się z nami
Szafka Odkażająca ARSO pomoże Ci zmniejszyć do minimum
zagrożenie zakażeniem. Napisz do nas i zamów wersję o pojemności
50L lub 80L. Czuj się bezpiecznie i pracuj spokojnie.
Tel: 14 696 04 00
Email: info@arcom.net.pl
www.arcom.net.pl
Arcom Spółka jawna Artur Wilk, Robert Zięba
Ul. Brzeska 3, 32-765 Rzezawa
Polska
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