Công nghệ xanh cho cuộc sống

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG BÁCH KHOA

Giải pháp tối ưu trong khử khuẩn và diệt
Sars-CoV2 trong không gian kín

Thiết bị khử trùng khử khuẩn không gian kín
Model: AD - 01

Đ ối t ượ ng á p d ụng

Phòng bệnh
Khử trùng các phòng bệnh sau khi điều
trị F0.

Phòng khám
Khử trùng phòng khám sau mỗi
ngày làm việc.

Văn phòng làm việc
Khử trùng sau khi kết thúc ngày
làm việc.

Khu cách ly
Khử trùng các phòng trong khu cách
ly.

Trường học
Khử trùng các phòng học sau khi
học sinh tan trường.

Xe khách
Khử trùng xe sau khi vận chuyển
hành khách liên tỉnh.

Nhà vệ sinh công cộng
Khử trùng các phòng vệ sinh
vào cuối ngày.

Quá t r ìn h khử trùng
1
Chuẩn bị phòng cần khử trùng
( không có người)
Nhập thông số kích thước phòng

2
Tự động tính toán nồng độ và thời
gian tiếp xúc
Thông báo bắt đầu quả trình khử
khuẩn ( Đèn sáng đỏ )

L ư u ý k hi k hử t r ù ng

3
Tạo Ozone và tăng lên mức chuẩn
đã tính toán

Không có người trong phòn g
Không để cửa mở
Che chắn các lỗ thông khí ( nếu có )

4
Hạ nồng độ Ozone xuống ngưỡng an
toàn

5
Thông báo hết chu trình khử khuẩn
( Đèn sáng xanh)

BK AT sẽ tư vấn giải ph áp c he
chắn phòng tối ưu nhấ t

Kết quả k i ểm đ ịnh
Thiết bị diệt được Sars-CoV2 trong không khí
và trên bề mặt
Không ảnh hưởng đến thiết bị trong phòng
Khử trùng khử khuẩn mọi ngóc ngách trong phòng
Không tốn chi phí hoá chất

Kiểm tra khả năng diệt vi khuẩn vi rút tại
phòng thí nghiệm Bệnh viện Quân Y 103

T hô ng s ố kỹ thuậ t

Thời gian diệt khuẩn trung bình
Cài đặt thông số phòng
Số cửa gió ra
Diện tích phòng hiệu dụng( khuyến nghị )
Màn hình hiển thị
Điện áp hoạt động
Chất liệu vỏ
Kích thước máy
Bánh xe di chuyển

2 giờ
Có
2
< 200m 3
LCD 2.4”
220V / 50Hz
Thép 8mm
40 x 30 x 95 cm
Có

C he chắ n p hòng trước k h i k h ử k h u ẩn
Sau khi che chắn, quá trình khử khuẩn có thể bắt đầu.
Trong quá trình khử khuẩn, không gian bên ngoài phòng
đó hoạt động bình thường, đảm bảo an toàn sức khoẻ
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CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG BÁCH KHOA
Địa chỉ: số 20, ngách 281/89, ngõ 281 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng,Hà Nội
Điện thoại: 024 3944 8938

Hotline: 0904 696 928

Email: contact@bkat.com.vn

