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Sanerings- och Desinfektionssystem

PSH 14



Automatisk (nebulisator) förångare

Lufttorrt Saneringssystem
Den nya PSH-serien av oljefria kompressorer är designad för AUTOMATISK SANERING och DESINFEKTION.      
PSH-serien är utrustad med en automatisk finfördelare (nebulisator) som förångar saneringspartiklarna vid 8 μm 
aerosoler (flytande partiklar i gasform, dimma).  

Hela utrustningen är designad för en självgående desinfektion av samlingslokaler, konferensrum, arbetsrum,       
fordon och it-utrustning. Under tiden som PSH-systemet arbetar på egen hand kan du göra andra sysslor.   

Saneringshastigheten är 1 m/h, vilket innebär att partikelfallet i ett rum med 3 meter i takhöjd är ca 3 timmar. 
Vid sanering av större ytor kan det krävas att riktningen på nebulisatorn ändras ett par gånger.  

PSH-serien är slitstark med hög kvalitet i varje detalj. 100 % tillverkad i Europa enligt Världshälsoorganisationens 
(WHO) riktlinjer. Kompressorenheten är dessutom mycket tyst, endast 64 dB(A). I standardutförande inkluderas en 
15 meters polyuretanslang med snabbkopplingar i båda ändar och en 5 liters behållare för desinfektionsvätskan. 
Slanglängd eller större behållare för saneringsvätskan går självklart att måttanpassa efter just dina behov.  

Liten, smidig och väldigt lätt att flytta. Bärhandtaget är integrerat med ramen som även fungerar som lufttank och 
rymmer hela 3 liter, vilket gör att vikten för enheten endast är 10 kg (exkl. saneringsvätska). 
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Modell PSH 14

Spänning 1-fas (V/Hz) 230/50

Effekt(hp/kW) 1 / 0,75

Luftflöde (Liter/min) 160 

Ljudnivå (dB(A)) 64

Varvtal (rpm) 1440

Lufttank (Liter.) 3

Arbetstryck (bar/psi) 8 / 116

Dimensioner LxBxH (cm) 32x45x45

Vikt (kg) 19,5

Vätskeflöde Maxtryck Aerosolstorlek Tank

1,5 Liter/h 5 bar 8 µm 5 Liter.
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Tyst och slitstark 64 dB(A)
Oljefri kompressor

Nebulisatorkit med
Automatisk förångare

Liten och smidig
Lätt att flytta

Integrerad lufttank
Hela 3 liter luft i ramen

Användningsområden

Systemet lämpar sig bra för sanering av samlingslokaler, köpcentra, kontor, väntrum, taxibilar bussar, men även 
på elektroniska apparater, exempelvis IT-utrustning som har många användare.
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