Оптимална Хигиена с UVC
За качеството на Вашите продукти

24 ЧАСА ХИГИЕНА И ЗАЩИТА

Производство на храни и напитки
За по-добра хигиена в хранително-вкусовата промишленост
Постоянното качество и дълготрайната свежест определят доверието на
потребителите в даденa марка продукти. Оптималната хигиена в
производството е от решаващо значение в хранително-вкусовата
промишленост. По време на производствения процес дори и
най-чистите храни се замърсяват чрез микроорганизмите във въздуха,
по работните повърхности и в опаковъчните материали. Едновременно
с това контролиращите органи и одиторите по качество препоръчват
използването на по-малко химикали за дезинфекция.

UVC-дезинфекцията в производството на храни и напитки означава на
практика 24-часова хигиена. UVC-третирането на въздуха и
повърхностите унищожава бактериите още преди те да се пренесат
върху продуктите. UVpro унищожава бактериите там, където те се
появяват, без остатъци, като по този начин гарантира постоянно
качество на продукцията през целия работен ден.

l

z

u

nesch
ut

ru

nd

h
um die U

r

Малко усилия – високи резултати: модула за
въздушни охладители на UVpro осигуряват стабилна
хигиена между интервалите на почистване
и
предотвратяват образуването на биофилм по
охлаждителните ребра и дренажната тавичка.

Хигиена на опаковките

Опаковъчни , фолиращи и бутилиращи линии

•
•
•
•

Сгради и климатизация

Дезинфекция на повърхности

За кофички и пластмасови купички
За фолиращи и бутилиращи линии
За пластмасови и коркови капачки
За транспортни каси

Вентилация, климатизация, охлаждане и сушене

Лентови транспортьори, работни маси

• За линии за транжиране
• В инсталации за варене и шоково
замразяване
• Върху лентови транспортьори и
охладителни кули
• В инсталации за порциониране и
опаковане

Дезинфекция на въздуха

Производствени и складови помещения

• В помещения за производство и
опаковане
• В зали за охлаждане и зреене
• В хладилни камери и складови
помещения
• В остъкления и чисти помещения

• За вграждане в каналите за климатизация и

UVC-Хигиена за:

 Въздух

 ВПоеърхности

 Вода
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вентилация
• За хигиенна камера при големи въздушни
обеми
• За уреди за охлаждане, изпарители и
климатици
• За уреди за сушене и овлажняване
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Потапящи се проводници със
сертификат за питейна вода

blueline

Електроника Made in Germany –
качествена, стабилна, ефективна

Деактивиране на ДНК чрез UVC 254nm
Кутия от неръждаема
стомана с монтажни
отвори. Електроника
съгласно IP68

Неръждаеми крепежни
елементи IP68

Влияние на дължината на вълната (nm) над
степента на дезинфекция

UVC-лъчение от 100-280 nm

Защита с тефлоново фолио
съгласно IFS и HACCP
Wellenlänge in nm
Wellenlänge in nm

UVpro тръбите са гарантирано без озон или
опционално образуват озон чрез специални кварцови
стъкла

Температурно-оптимизирана UVpro-мощност чрез
специални тръби и електроника

Типични дози LD90 (90% унищожение) за различни
групи организми

Strahlendosis in µJ/cm2

Пълната гама

Облъчватели за
линии и
повърхности

blueline

• Кабели съвместими с питейната вода
съгласно XP P41 250 und NF P41-290

Модули за
вграждане за
охладители

• Оптически отличителен син цвят
• UVC-Техника Made in Germany
• Производител ORCA GmbH

Дезинфекция на
вода

Дезинфекция на
въздух

Официален вносител:
Тех Индустри България ЕООД
www.UVpro.techindustrybg.com

Уреди за
управление,
измерване и
контрол

• срещу бактерии, микроорганизми, вируси, мухъл
• не се образува резистентност на бактериите
• без химически препарати и без остатъци
• лесен монтаж в наличните климатични и производствени
инсталации
• съгласно HACCP и IFS стандартите IFS-Standard

w w w.UVPRO.techindustrybg.com
На един клик разстояние!

Официален вносител:
Тех Индустри България ЕООД
Раковски 4150
обл. Пловдив

Tel. 0895 955592

info@techindustrybg.com

• над 12.000 ч издръжливост на лампите при непрекъсната работа
• ниски разходи за електроенергия

