walk through
sanitizing tunnel

Sanitizing with Tersano SAO System
and Ozone

Up to 24h of sanitizing effect; no chemical
additives and no danger to the people or
environment

Designed for 750 / 1200 persons per hour

FDA (Food Drugs Administration), USDA
(US Dept of Agriculture), EPA Environmental
Protection Agency), have approved Ozone as
an antimicrobial agent “Generally Recognize
As Safe” not required to do COSHH training in
order to use them

Fine nebulised water

X-MIST ST300 OZ to tunel odkażający z automatyczną aktywacją. Zdolny do redukcji bakterii i wirusów,
dzięki nebulizacji roztworu ozonu stabilizowanego w wodzie.
Jak to działa ?
Tunel X-MIST ST to automatyczny tunel dezynfekujący. Solidna konstrukcja z malowanej i ocynkowanej
blachy, przezroczyste panele boczne, łatwy dostęp również dla osób na wózkach inwalidzkich i osób o
ograniczonej sprawności ruchowej.
W tunelu 15 dysz rozpyla na przechodzące osoby specjalny roztwór wody i ozonu. TRIME stosuje system
TERSANO SAO, Stabilizowany Ozon wodny. Certyfikowany System jest bezpieczny dla ludzi. Test ASTM
potwierdził dezaktywację 99,999 % bakterii na odsłoniętych powierzchniach, a nawet żywności.Osoby
wchodzące do tunelu są wystawione na działanie mgły przez 5 - 7 sekund. Satbilizowany Ozon wodny szybko
i łatwo dezynfekuje wszystkie odsłonięte powierzchnie bez jakiegokolwiek ryzyka. Nebulizacja jest delikatna,
aby uniknąć efektu zwilżenia i zmniejszyć zużycie środka dezynfekującego.
Korzyści z używania systemu TERSANO:
• Eliminuje zarazki, brzydkie zapachy, plamy, pleśń oraz grzyby.
• Szybko zabija wirusy, bakterię, w tym E.coli, Salmonella, MRSA i inne.
• System jest bezpieczny oraz skuteczny, a przy tym nietoksyczny, bez
substancji rakotwórczych i pozostałości chemicznych.
Zalety:
• Redukuje ryzyko infekcji wirusem COV19 i wszystkimi szkodliwymi
wirusami
• Przejście przez tunel odkażający przeznaczony dla 750/1200 osób na
godzinę;
• Automatyczny system sterowany przez fotokomórkę;
• Solidna konstrukcja, łatwa w transporcie i uruchomieniu;
• Kompaktowy wymiar dla elastycznej instalacji.
Fine nebulised water

Walk through sanitizing tunnel-Designed for 750 / 1200 persons per hour

System natryskowy

15 dysz 10 µm

Hydrauliczna pompa

130 bar - 60 mc/h – 2,2kW

Środek dezynfekujący

Stabilized Aqueous Ozone

Connection

Water main 1”and Electric Plug
CEE 16A 220V

Wymiary transportu

2950 x 1280 x 2500 h mm

Wymiary

4650 x 1280 x 2550 h mm

Waga

640 kg

WPobór wody

1,25 l/min
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