Подбайте про льодогенератор, Ви
економите прибирання та
обслуговування
Стерилізація Цвілі та Бактерій
Консервація льодогенераторів стало простішим, безпечнішим та вигіднішим з
ICE UV. Коли світло УФ-С працює,стерилізує і затримує ріст мікроорганізмів
і небезпечних патогенів, які цвітуть всередині темного, вологого
і прохолодний інтер’єр льодогерераторів та дозаторів для води. ICE UV i UV
Міні системи призначені для отримання лише потрібної кількості світла УФ-C.
ICE UV стерилізує мікробне забруднення та цвіль, віруси та бактерій, не
пошкоджуючи пластмаси всередині льодогенератора.

ОСОБЛИВОСТІ
• 2-річні водонепроникні бактерицидні лампи УФ-C
• Тефлонове покриття для захисту лампи
• 5-річна гарантія на всі частини, крім лампи
• Електронний блок живлення 110-277 VAC
• Рухомий монтажний кронштейн та щит
• Конфігурація Multi-ламп для великих систем

ПЕРЕВАГИ
• Ефективний проти цвілі, бактерій та вірусів
• Працює постійно, щоб підтримувати машину в чистоті
• Зниження ризику для здоров'я
• Економія на технічному обслуговуванні машини
• Зменшення неприємних запахів
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Стерилізує
Мікроби*

* UVC ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
90% бактерій вбивають через 10 хвилин
99,9% бактерій вбивають через 24 години

1,400

10

9 тижнів висвітлення

9 тижнів висвітлення

Варіанти монтажу

• Економія грошей на експлуатації
• Вбиває цвіль, бактерії та віруси
• Працює 24/7, щоб тримати льодогенератор в чистоті
• Лампи UV-C з тефлоновим покриттям для безпеки
• Усуває потребу хімічній дезінфекції
• Знижує ризик мікробіологічних небезпек
A. Над випарником

Б. У верхній частині над випарником
і в кошику з льодом с додатково
вбудованим вимикачем

НОМЕР ЧАСТИНИ
Single Лампа

TUV-ICE-ST

Dual Лампа

TUV-ICE-DT

Змінна Лампа

TUVL-ICE

Більше Систем

СПЕЦИФІКАЦІЯ
УФ Лампа

Стандатр 100% 254 нм лампа
бактерицидна UV-C діє протягом 2
років, для безпеки має тефлонове
покриття

Розміри

3 & 4 лампові
системи

Лампа : 8”L x 0.74”.
Прикриття Лампи: 9.5” X 1”
Блок живлення : 5” x 2.5” x 1”

Вага

0,68 кг

Дані
електричні

Автоматичне та універсальне джерело
живлення 120 - 277 VAC, 0.51-0.22 A

Набір
включає

блок живлення & 12’ шнур
живлення УФ ламп, & 6 шнур
лампи УФ, затискні ремінці,
ручка

Гарантія

5 років для всіх елементів, крім ламп
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Міні Система
10 В Лампа УФ-C в ICE UV занадто інтенсивна
для використання на більшості
льодогенераторів та дозаторів води. Тому ми
запровадили ICE UV Міні, у якому лампа має 4 В
та компактне джерело живлення.
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Система ламп 32' доступна для
великих льодогенераторів
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Made in USA
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