
Hygio a40 Medi uvc desinfek�onsskåp erbjuder 
en mångsidig desinficeringslösning. Enheten har 
två olika desinfek�onstekniklösningar i e� paket 
på e� aldrig �digare skådat sä�. Så här effek�vt 
kombinerar desinfek�onsskåpet fördelarna med 
ozonisering och uvc-strålning.

Hygio a40 Medi uvc är lösningen för arbetsplats-
er i behov av snabb desinficering av elektronisk 
utrustning, tex�ler och andra föremål. I skåpets 
ovandel finns ozoniseringsrum för luktbor�ag-
ning och desinficering av tex�ler och andra 
föremål. Uvc-facket längst ner lämpar sig för 
behandling av elektronik, mätenheter och 
föremål med hårda ytor.

Enheten lämpar sig för effek�v luktbor�agning 
och desinficering, vilken också förstör sporule-
rande mikrober, mögel och cancerframkallande 
PAH-föreningar som är svårare a� förstöra. 
Hygios ofrånkomliga fördel är a� man kan u�öra 
behandlingen o�a, vilket innebär a� man 
behåller en hög hygiennivå.

Hygio desinfek�onsskåp är en ekologisk och 
ekonomisk lösning. Skåpet förbrukar inte va�en 
och kemikalier och sliter inte på materialet som 
behandlas. Föremålen kan behandlas som de är, 
utan a� man behöver ta isär dem. När program-
met är slut kan föremålen användas omedelbart.

Hygio a40 Medi uvc 
TVÅ OLIKA TEKNIKER FÖR ATT UPPRÄTTHÅLLA HÖG HYGIEN

Desinficerar mikrober Avlägsnar lukt Ekologiskt och kemikaliefri� Säkert och enkelt a� använda



TEKNISKA UPPGIFTER
Enhetens må� (höjd, bredd, djup):
1 900 x 550 x 650 mm
Vikt: ca. 120 kg
Ozoniseringsutrymmets innermå� (höjd, bredd, 
djup):
1 154 x 430 x 595 mm
Uvc-fackets innermå� (höjd, bredd, djup):
294 x 396 x 590 mm
Elektrisk anslutning: spänning 230 V, effekt 80 W
Program: 1 h sensi�ve-ozondesinficering / 2 h
power-ozondesinficering / 5 min 
uvc-ozondesinficering
Standardutrustningar: 4 trådkorgar, 3 klädhängare,
4 upphängningsstänger, 6 upphängningsgrenar,
1 klädstång, 2 nycklar, justerbara ben
Alla utrustningar är vita. Skåpets färg kan
vara silver eller vi�.
Användningsmiljö:  20–35 ˚C torrt utrymme,
kräver ingen anslutning �ll lu�kondi�onering.

FÖRDELAR MED HYGIO-SKÅP

• Hjälper �ll a� upprä�hålla en hög hygiennivå
• Förhindrar spridning av infek�oner
• Avlägsnar obehagliga lukter
• Förbä�rar arbetssäkerheten
• Ökar arbetskomforten
• Minskar hälsorisker
• Användarvänligt och säkert
• Enkelt a� ta i bruk och använda
• Kemikaliefri� och miljövänligt
• Inhemsk kvalitetsprodukt

Tilläggsinforma�on
www.hygio.fi
@hygiooy
info@hygio.fi

Hygio Oy
Vi designar och �llverkar inhemska desinfek�onsskåp för 
olika yrkesgruppers behov. Våra högkvalita�va desinfek�ons-
skåp gör a� man kan upprä�hålla en hög hygiennivå.

Uvc-facket har e� utdragbart galler för föremål 
som ska behandlas. Förutom skenor med uvc-led 
har facket speglar som gör a� uvc-strålningen kan 
reflekteras på ytorna på de varor som behandlas.


