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Електролитен натриев хипохлорид
Дезинфекционен воден генератор
Принцип на работа

Устройството/уредът е предназначен за производство на дезинфектант на натриев
хипохлорид само от готварска сол и вода като суровини.
Използва се за повърхностна стерилизация и дезинфекция на въздуха.
Степента на стерилизация може да достигне до 99,99%.

o
o
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Стерилизация
Дезинфекция
Пречистване на въздуха

OH- и HCLO- се произвеждат чрез електролитна водна технология. И OH-, и HCLOимат силно окисляване, така че те могат да стерилизират ефективно и да премахнат
електроните на остатъчните пестициди, да унищожат молекулярната верига от
бактерии, вируси, пестициди и ефективно да елиминират вируса във въздуха или от
всяка повърхност.
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Експлоатационни качества

Стерилизация и дезинфекция
Устройството произвежда ефективен дезинфектант, който може да убие всички
видове микроорганизми, включително Candida albicans, стафилококус ауреус,
ешерихия коли, полиовирус (полиомиелит), вирус на птичия грип, бактериални спори
и гъбични спори за 2 ~ 10 минути. Устройството е ефективно в предотвратяване на
хепатит, болести, предавани по полов път, гинекологични възпаления, дизентерия,
холера, коремен тиф и други заболявания.
Пречистване на въздуха
Устройството отстранява лошия мирис, формалдехиди и др.
Разлагане на селскостопански химикали
Устройството отстранява остатъците от пестициди и хербициди от зеленчуците и
плодовете. Устройството предлага широка гама от приложения за всеки дом, офис,
ресторант, хотел, СПА и медицински център, училище, салон за красота, докторски
кабинет и др. Дезинфектантната течност убива бактерии и вируси от повърхността на
домашното обзавеждане като: под, маса, диван, стол, врати, кухненски плот,
кухненски съдове, климатик, хладилник, тоалетна, играчки и др.
Предложения за приложение
на различните ефективни хлорни концентрации

Устройството се използва за производство на ефективно съдържание на хлор във
вода за дезинфекция, вариращо от 10mg / L до 600mg / L. Като цяло изискването за
концентрация на хлор варира с различните предмети. Запознайте се с таблицата подолу за подробности:
обекти или цели на дезинфекция
плодове, зеленчуци, кожи, рогозки за басейни
яйца, морски дарове, детски пелени, предпазни маски, домашни
потреби и уреди, препарати за душ за домашни любимци
кухненски съдове и прибори, играчки, бельо, спално бельо, коли и
други превозни средства, препарат за миене и почистване,

ефективен хлор
концентрации
10~25 mg/l
10~25 mg/l
25~50 mg/l
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средство за повърхностна обработка
прибори за хранене, покривки, завеси за баня, бутилки, консерви,
кърпи и халати в домакински и обществени басейни, парцали,
почистващ препарат за баня, уреди за развъждане
машини за студени напитки и кухненски парцали за почистване в
ресторанти, прибори за прически, работно облекло,
хирургически маски, санитарни уреди,
спално бельо, дръжки на врати, облекло за пациенти, склад и
контейнер за месо и морски дарове, земеделски стопанства, райони
за епидемия, дезинфекция на рани при инциденти, отделения за
инфекциозни заболявания.
цялостно почистване на площи с наситено производство на
бактерии, общо оборудване, замърсено с бактерии

50~100 mg/l

200~300 mg/l

300~500 mg/l

Приложими сценарии

Дезинфекция на мебели
Зони с наситен обмен на бактерии като дръжки на врати, веранда, килим, шкаф за
обувки, ключове, баня, тоалетна и др.
Дезинфекция на кухня
Накисване на зеленчуци и плодове, почистване на хладилници, ножове, прибори за
хранене, мивки, канализация и др.
Дезинфекция на баня
Почистване на тоалетни, вани, душове, мивки и др.
Дезинфекция на играчки
Почистване на играчки, топки, кукли, колички и др.
Дезинфекция на офиса
Бюро, стол и др.
Дезинфекция на автомобили
Пълно вътрешно почистване с внимание към облицовката на колата

Защитавайте от вируси, бактерии и друга нечиста среда
Семейството и себе си по всяко време! ВИНАГИ ЧИСТО!
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Приложни части на устройството

ръководство
мерителна лъжица за сол
захранващ адаптер
usb кабел
фуния
основа

Продуктови параметри

материал

pc abs
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времетраене на продукция

10 минути

капацитет

350 мл

размер

73mm (диаметър)
x280mm (височина)

сила

dc5v2a

цвят

бял

