
Właściwości urządzenia

• Trzy indywidualnie regulowane, ruchome ramiona, które mogą być ustawione 
pod niemal dowolnym kątem, aby skierować światło UVC na konkrete miejsce 
czy sprzęt

• Mobilny moduł podstawowy, dający możlwość przemieszczania się urządzania  
w każde miejsce dzięki kółkom                 

• Zdalna pokrywa - podczas dezynfekcji steruje całym procesem i działa jak czujnik 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa; osłona chroni także głowice świetlne i
umożliwia wygodny transport z jednego miejsca do drugiego. 

Zalety
•  Ekonomiczna praca urządzenia - niskie koszty eksploatacji i minimalna konserwacja    

Zastosowanie

MoonBeam™3  
Dezynfkecja promieniami ultrafioletowymi UVC

MoonBeam 3 to urządzenie przeznaczone do dezynfekcji, 
dzięki promieniowaniu ultrafioletowemu (UVC). Umożliwia 
szybką dezynfekcję powierzchni w szpitalch, jednostkach 
służby zdrowia, domach opieki i innych placówkach
w zaledwie 90 sekund. 

•  Pełny, kompletny proces dezynfekcji - skuteczny w przypadku zabrudzeń, które zostały 
    przypadkowo pominięte podczas czyszczenia

•  Idealne rozwiązanie do dezynfekcji stref dotykowych, powierzchni  oraz urządzeń 
    trudnych do czyszczenia 
   • Dezynfekcja bez wytwarzania oparów/ mgły aerozolowej

MoomBeam 3 to urządzenie odpowiednie do dezynfekcji powierzchni dotykowych, łóżek 
pacjentów, sal operacyjnych, łazienek i ich wyposażenia, aparatury medycznej.
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MoonBeam™3 Elementy urządzenia

Kod produktu Opis Szczegóły

DMOONBEAM3 MoonBeam™3 - Urządzenie do 
 dezynfekcji promieniami UVC 

MoonBeam™3 to urządzenie do szybkiej dezynfekcji promie-
niami UVC w zaledwie 90 sekund 

DMOON3SENTRY MoonBeam™3 (SAT)
Technologia Wspomagania 
Zabezpieczającego

 Dodatkowy mechanizm zabezpieczający użytkownika, który 
działa wewnątrz strefy dezynfekowanej i zatrzymuje cykl de-
zynfekcyjny w momencie wykrycia ruchu człowieka 

DMOON3UVCBULBS MoonBeam™3 - Zestaw żarówek  
(3 żarówki)

3 żarówki UVC do urządzenia MoonBeam 

Specyfikacja techniczna

Opis     MoonBeam™3 Opis MoonBeam™3

Zasięg promieniowania 
(zakres wysokości w pionie) 

    15 cm do 210 cm  nie są wymagane

Czas cyklu w sekundach:             90, 180, 300, 600  
Waga urządzenia:                   17 kg (waga całego urządzenia)

    moduł podstawowy: 13 kg
Poziom hałasu znikoma wartość db

Wpływ na środowisko:     wysokiej jakości lampy UVC, 
    nie generują ozonu

 Zasilanie: 100-120V~, 3.2A, 50/60Hz
200-240V~, 1.6A, 50/60Hz
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MoonBeam™3  
Dezynfkecja promieniami ultrafioletowymi UVC

Produkty chemiczne:

Wymiary urządzenia:               38 cm x 112 cm


