UV- СТЕРИЛИЗАТОР за КНИГИ SK-8000

ФАРТТ ООД София предлага
UV - стерилизатор на книги (SK-8000) със сертификати СЕ, ISO 9001, ISO 14001, FDA и тествано от
Korea Testing & Research Institute
 Перфектен за използване в библиотеки, училища, университети, детски градини и др.
 Стерилизатор и на самообслужване !
 При желание прилагаме ЕС и други сертификати за лабораторно тестване
 Стерилизиране - до 6 книги наведнъж за 30 секунди !





Максимална дължина на книгата до 50 см
99,9% ефективен срещу много широк спектър от патогенни бактерии и COVID
3 бр. UV- С 15 W лампи осигуряват стерилизацията.
Коментирал [WU1]:








UV - C лампите са позиционирани така, че да осигуряват оптимална стерилизация, сякаш са
пряка слънчева светлина, светят отдолу и отгоре по книгите
Според тест доклад, те издържат до 30000 пъти включване /изключване ( 6000 ч. )
Прахът се отстранява от книгите чрез високо въздушно налягане и силен въздухопоток
Филтърът почиства перфектно изходящия въздух от камерата - 200 ч ( да се сменя на 4 – 6
месеца )
Стерилизираната веднъж книга, веднага след това, може да се предлага отново на читателите
Евентуалното дезодориране на изходящия въздух от стерилизатора, може да се осъществи от
освежител инсталиран в устройството.
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Гаранция 2 г.
Доставка с морски групажен контейнер в срок от ± 60 дни
Производител Корея. Фирма с 23 год. опит в производството на стерилизатори

Цена : 7900,00 лв. с вкл. ДДС
Плащане при възлагане на поръчката :
 при 100 % авансово плащане - по договаряне
 или 60 % при сключване на договора и 40% при доставка
 или разсрочено, по специално / индивидуално договаряне
Характеристики на стерилизатора :
Нива на шум
под 40 dB.
Тегло
38 кг
Преден капак от ултравиолетово, защитно, закалено стъкло
Корпус и вътрешност от неръждаема стомана UNS S30400 – SAE 304
Свалящ се филтър за прах на гърба на устройството, лесен за почистване и смяна
Дисплей
12 бр. здрави , от неръждаема стомана, закачалки за окачване на книгите
Размер:
65 х 58 х 72 см
Управление на таймера
30 сек. - до 9 минути.
Захранване
240V 50-60Hz
Нашата фирма поема и извършва поддръжката на уреда
Милена Груева
ФАРТТ ООД
материали и оборудване за реставрация и консервация, 20 години в България
1164 София
бул. Христо Смирненски 4
Дан. № BG130649636
0897 807 121
0897 807 120
02 8663656
www.fartt.com fartt.ltd@abv.bg
Консултант : д-р. инж. Искра Цветанска
Консултант по опазване на културното ни наследство към Министерството на културата
book_restore@vip.bg 0888 568 137
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