Zadbaj o kostkarkę, a oszczędzisz na
czyszczeniu i serwisie
Sterylizacja Pleśni & Bakterii
Konserwacja kostkarek stała się łatwiejsza, bezpieczniejsza i bardziej opłacalna z
ICE UV™. Gdy światło UV-C działa sterylizuje i zatrzymuje rozwój drobnoustrojów
i niebezpiecznych patogenów, które rozkwitają wewnątrz ciemnych, wilgotnych
i chłodnych wnętrzach kostkarek i dozowników wody. ICE UV i UV Mini ™
systemy przeznaczone są do produkcji tylko odpowiedniej ilości światła UV-C.
ICE UV™ wysterylizuje zanieczyszczenia mikrobiologiczne oraz pleśń, wirusy i
bakterie bez uszkodzenia tworzyw sztucznych wewnątrz maszyny do lodu.

CECHY
• 2-letnie wodoodporne bakteriobójcze lampy UV-C
• Powłoka Teflon® zabezpieczająca lampy
• 5 letnia gwarancja na wszystkie części poza lampą
• 110-277 VAC elektroniczny zasilacz
• ruchomy uchwyt montażowy i tarcza
• konfiguracje Multi-lamp dla dużych systemów

KORZYŚCI
• Skuteczny przeciwko pleśni, bakterii i wirusom
• Pracuje ciągle aby zachować czyste maszyny do lodu
• Zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia
• Oszczędność na konserwacji maszyn
• Redukcja przykrych zapachów

ILOŚĆ
BAKTERII
Przed

2,300,000

ILOŚĆ
PLEŚNI
Po

Przed

82,000

Po

ŚWIATŁO
UV
UDOWODNIONO
NAUKOWO

Sterylizuje
Mikroby*

* UVC TEST LABORATORYJNY
90% bakterii zabija po 10 minutach
99,9% bakterii zabija po 24 godzinach

1,400
9 tygodni naświetlania

10
9 tygodni naświetlania

Opcje Montażu

• Oszczędność pieniędzy na eksploatacji
• Zabija pleśnie, bakterie, wirusy
• Pracuje 24/7h dla utrzymania czystości kostkarki do lodu
• Powlekane lampy Teflon UV-C dla bezpieczeństwa
• Eliminuje konieczność dezynfekcji chemicznej
• Zmniejsza ryzyko zagrożeń mikrobiologicznych
A. Nad parownikiem

NUMER CZĘŚCI
Single Lampa

TUV-ICE-ST

Dual Lampa

TUV-ICE-DT

Wymienna Lampa

TUVL-ICE

B. W górnej części nad parownikiem
oraz w koszu nad lodem z
opcjonalnym wbudowanym
wyłącznikiem

Więcej Systemów

SPECYFIKACJA
Standard 100% 254 nm widma
bakteriobójcza UV-C Skuteczna 2 lata
Dla bezpieczeństwa pokryta teflonem

UV Lampa

Wymiary

3 & 4 lampowe
systemy

Lampa : 8”L x 0.74”.
Osłona lampy : 9.5” X 1”
Zasilacz : 5” x 2.5” x 1”

Ciężar

0,68 kg

Dane
elektryczne

Automatyczny i uniwersalny zasilacz
120 - 277 VAC, 0.51-0.22 A

Zestaw
zawiera

Zasilacz & 12”przewód
zasilający UV lamp & 6’
przewód lampy UV , paski
zaciskowe, uchwyt Lampy

Gwarancja

5 lat na wszystkie elementy wyłączając lampy
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Mini system
10 W lampa UV-C w ICE UV ™ jest zbyt intensywna
do stosowania w większości kostkarek lodu i
dozowników wody. Dlatego wprowadziliśmy ICE
UV Mini ™, który wyposażony jest w 4 W lampę i
kompaktowy zasilacz.
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System lamp 32” dostępny dla
większych kostkarek do lodu
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