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Urządzenia do mycia i dezynfekcji parą i H O2 2

SANIVAP 540H

Urządzenie zapewnia wysoki poziom dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych sporami 
(clostridium difficile, bacillus) dzięki opatentowanemu połączeniu 

działania pary i roztworu nadtlenku wodoru (7,9%)  

KORZYŚCI:

wielolekooporne, takie jak MRSA, CRE, Bacillus, C.Difficile.

•  Redukcje kosztów pod względem czasu i braku użycia chemikaliów

•  Nie uszkadza powierzchni i sprzętu

• 100% ekologiczny: bez użycia chemikaliów i związanego z nimi  
zanieczyszczenia

PARAMETRY TECHNICZNE:

Kocioł

• Pojemność: 3,1l

• materiał / jakość: stal nierdzewna 316L

• ciśnienie pary: 5 barów

• temperatura pary: 150°C

• urządzenie samonapełniające: tak

Energia elektryczna

• napięcie: 230V - 50/60Hz

• kocioł: 2800W

• wewnętrzna, demontowalna i antykorozyjna odporność

• łączna moc: 2850W

Pojemność zbiorników

• zbiornik na wodę do produkcji pary: 6l

• zewnętrzny zbiornik z możliwością podłączenia nadtlenku wodoru: 2l

Zabezpieczenie elektryczne

• produkt: IP 44

• wodoodporna skrzynka elektroniczna i elektryczna: IP 56

Waga / rozmiar

• wąż o długości: 4,5m

• kabel elektryczny: 10m

• waga: 25kg

• wymiary (bez wózka): szer. 42 x gł. 30 x wys. 48cm 

Certyfikaty

• SANIVAP posiada certyfikat: ISO 13485

SP540H jest specjalnie zaprojektowany do intensywnego użytkowania do 8 godzin dziennie.

SP540H może być również używany do procesu bioczyszczenia wyłącznie parą.
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•  Bardzo wysoką skuteczność dezynfekcji, w tym na bakterie  



SANIVAP 540H

Ergonomia / łatwość użycia
- Prosty interfejs użytkownika
- Dotykowy panel sterowania
- Łatwe opróżnianie zbiornika wody
- Czujniki poziomu wody w zbiorniku

Jakość pary
- Stała wysoka temperatura pary

Wtrysk nadtlenku wodoru
- Opatentowany proces

Niezawodność / solidność
- Profesjonalne użytkowanie do 8-10 godzin dziennie
optymalizuje wydajność systemu parowego.
  

• SP240H: Uchwyt z mikrofibry

• SP240H: Elastyczna dysza

• SP300H: Lanca 50 cm

ZALETY SANIVAP

• Wąż parowy 4,5m SP55H

• Złącze do zbiornika - zestaw uszczelek

SP540HKIT:

• SP540H + Wózek SP150
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• SP200H: Wygięta dysza parowa

• SP210H: dysza kontaktowa

• SP250H: MOP parowy

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 

SP540H:

Wózek 
- Zaprojektowany w celu ułatwienia procesu dezynfekcji

Projekt
- Zmniejszona głośność
- Profesjonalny design
- Wieloletnie doświadczenie SANIVAP umożliwiło opracowanie szerokiej 
gamy ergonomicznych akcesoriów odpowiednich do czyszczenia 
i dezynfekcji. 

AKCESORIA 
dostępne również mopy i akcesoria z mikrofibry
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