
UVربات ضد عفوین کننده 

.یم کنیمکیفیت پیشگیری را باهم بهتر

www.etcuniverse.com/dis-robot

فن آوری نوین قرن
25تهران، کارگر شمایل، خیابان شهریور پالک

021-88223310: تلفن

مشخصات فنی

کیلومتر بر ساعت5حداکثر سرعت

ساعت3حداکثرباطریشارژزمان 

65×65×180ابعاد

کیلوگرم100وزن

ساعت3حدود باطریمدت زمان کارکرد با 

(وات600و 300)درجه 360کنندگیپوشش ضدعفونی 

نانومتر254طول موج اشعه

آمپر6، هرتز50ولت متناوب، 220شارژولتاژ و جریان 

WiFiبا استفاده از ارتباط با کاربر

دارای سیم جمع کن و کلید قطع اضطراری



.مهم استبسیار UVCفاصله در گندزدایی با اشعه

تر یم نزدیکتدر شدود، شددت آن بیشداشدیا هرچه تجهیز ضدعفوین کنندده بده 

.  شود

بسیار دسیت و با مراقبتهایبصورتراه حل های ضد عفوین جاری موجود باید 

اشدد در اتاقهای بیمارستاین و هر جایی که تجمع مردم آلدوده یم تواندد زیداد ب

.صورت یم پذیرد

کده تعفونیسدبنفش تنهدا راه حدل ضدد ماورا ربات ضد عفوین کننده با اشعه 

ایدن . دقادر به حرکت و قرارگیری بدون ترس پرسنل بدرای ضددعفوین یم باشد

10ی ، دیوارها و محدی   داشیا ربات یم تواند با نزدیک شدن به اندازه الزم با 
.دقیقه روند ضد عفوین را در یک اتاق بزرگ انجام دهد

نیدد، این ربات را بده هدر جدا کده مییواهیدد ضددعفوین کاپلیکیشنشما با یک 
.نزدیک یم کنید و از راه دور نظاره گر کنترل آالینده ها هستید

هستند که هر سال میلیون ها بیماار لواودد در لنهاا دارددهاییمراکز درمانی، محیط های عمومی، فروشگاههای بزرگ محل 
با دجزیه ساختارربات ضدعفونی کنندد با سرعت باال، ایمنی باال برای پرسنل براحتی. کردد و باعث لوودگی دیگران می شوند

DNAمی دهدمنشاء عفونت، از گسترش میکروارگانیسم های عفونی در محیط جلوگیری کردد و شیوع بیمارها را کاهش.



UVضد عفوین کننده تونلو پرتابلدستگاه 

.یم کنیمکیفیت پیشگیری را باهم بهتر

www.etcuniverse.com/dis-robot

فن آوری نوین قرن
25تهران، کارگر شمایل، خیابان شهریور پالک

021-88223310: تلفن

مشخصات فنی

65×65×180ابعاد

کیلوگرم100وزن

وات600و وات300دستگاه توان

درجه360کنندگیپوشش ضدعفونی 

نانومتر254طول موج اشعه

آمپر3و1/5،  هرتز50ولت متناوب، 220ولتاژ و جریان

WiFiبا استفاده از ارتباط با کاربر

دارای سیم جمع کن و کلید قطع اضطراری
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.مهم استبسیار UVCفاصله در گندزدایی با اشعه

تر یم نزدیکتدر شدود، شددت آن بیشداشدیا هرچه تجهیز ضدعفوین کنندده بده 

.  شود

بسیار دسیت و با مراقبتهایبصورتراه حل های ضد عفوین جاری موجود باید 

اشدد در اتاقهای بیمارستاین و هر جایی که تجمع مردم آلدوده یم تواندد زیداد ب

.صورت یم پذیرد

ا پرسدنل بنفش این امکان را یم دهد تدماورا دستگاه ضد عفوین کننده با اشعه 

پس از برای ضدعفوین دستگاه را به هر جایی که مییواهندد نزدیدک کنندد و سد

دیدک این دسدتگاه یم تواندد بدا کمدک پرسدنل بدا نز . راه دور آنرا روشن نمایند

دقیقه روند ضدد عفدوین را 20، دیوارها و محی   ی اشیا شدن به اندازه الزم با 

.در یک اتاق بزرگ انجام دهد

نیدد و این دستگاه را از راه دور روشن و یا خدامو  یم کاپلیکیشنشما با یک 
.نگران نزدیک شدن به اشعه مضر برای پرسنل خود نیواهید بود

هستند که هر سال میلیون ها بیماار لواودد در لنهاا دارددهاییمراکز درمانی، محیط های عمومی، فروشگاههای بزرگ محل 
DNAه ساختاردستگاد ضدعفونی کنندد با ایمنی باال برای پرسنل براحتی با دجزی. کردد و باعث لوودگی دیگران می شوند

.منشاء عفونت، از گسترش میکروارگانیسم های عفونی در محیط جلوگیری کردد و شیوع بیمارها را کاهش می دهد


