
Dekontaminuje powietrze i powierzchnie
►EFEKTYWNY PRZECIWKO SARS-CoV-2*

►DEZYNFEKCJA NA POZIOMIE CZYSTOŚCI SZPITALA ►ELIMINUJE WIRUSY I BAKTERIE                        
►SZYBKIE DZIAŁANIE ►ŁATWY W UŻYCIU ►DZIAŁANIE JEDNYM PRZYCISKIEM ►PRZENOŚNY

*zależy od użytego produktu biobójczego

CUBE SCUBE S 50-300 m³

Przenośny Atomizer do Dezynfekcji



JAK TO DZIAŁA ?
Po prostym obróceniu obrotowego 
sterownika środek biobójczy jest 
automatycznie pobierany ze                      
zbiornika do wysoce precyzyjnej                
turbiny

SZYBKA DEKONTAMINACJA
EFEKTYWNOŚĆ PRZECIWKO SARS-COV-2

Hypoalergiczny

Zapobiega

Działa przeciwko 
powstawianiu                         

pleśni i grzybów

Efektywny

Efektywny na twardych                  
i miękkich 

powierzchniach

Dezynfekuje

Eliminuje                                                   
wirusy i bakterie

Eliminuje                   
odory

Biodegradowalny

Przyjazny środowisku

Bezpieczny

Bez zacieków                                                
i niszczenia powierzchni

Szybkie działanie

Wejście po 15 minutach od 
zabiegu

Odkaża powierzchnie 
kontaktujące się                             

z żywnością

Bez spłukiwania

Rewolucyjny system rozpylania CUBE S
rozbija biocyd na mikrocząsteczki

Te mikrocząstki dłużej unoszą się w powietrzu, 
zapewniając pełną dezynfekcję: powietrza                           
i wszystkich rodzajów powierzchni

Używając odpowiedniego środka biobójczego, 
nowy CUBE S skutecznie dezynfekuje 
wszystkie biologiczne zarazki i patogeny, 
niezależnie od ich charakteru

Dezynfekcja klasy 
szpitalnej

CUBE S
Przedstawiamy nowy zamgławiacz
przenośny CUBE S, idealny przenośny
atomizer, przeznaczony do dezynfekcji
miejsc pracy, pomieszczeń
mieszkalnych, gabinetów lekarskich,
pokoi hotelowych, straganów, sklepów,
autobusów, samochodów i innych
przestrzeni do 300 metrów sześciennych
przy użyciu nanosrebra lub innego środka
biobójczego.

Znając i rozumiejąc sytuację
spowodowaną pandemią COVID-19,
potrzeba czystego środowiska nigdy nie
była ważniejsza.

Konwencjonalne metody dezynfekcji są
ograniczone przed niewidzialnym
zagrożeniem spowodowanym nowym
koronawirusem.

Dzięki nowemu atomizerowi
przenośnemu CUBE S, skutecznemu w
walce z nowym koronawirusem SARS-
CoV-2, zautomatyzujesz żmudną pracę
ręcznej dezynfekcji powierzchni, bez
możliwości popełnienia błędu ludzkiego.

Ta forma dezynfekcji przenoszonej drogą
powietrzną całkowicie eliminuje ryzyko
zakażenia krzyżowego i zapewnia
optymalną skuteczność mikrobiologiczną.
Zamgławiacz przenośny CUBE S
dezynfekuje wszędzie, powietrze
i powierzchnie, w tym wszelkiego rodzaju
urządzenia elektroniczne, wrażliwy sprzęt
medyczny i wszelkie formy mebli oraz
wyposażenia.



MULTI-ZADANIOWA TECHNOLOGIA 
UTRZYMANIA PREWENCYJNEGO

łatwy w użyciu

Nowy CUBE S jest niezwykle łatwy i 
wysoce intuicyjny w użyciu.  CUBE S
ma tylko jeden przycisk i nie wymaga 

dodatkowego szkolenia.

efektywny kosztowo

CUBE S jest lekki i przenośny. Może 
być zainstalowany w dowolnym 

miejscu i dezynfekować każdy rodzaj 
pomieszczenia do 300 m³. Procedura 
odkażania wymaga jedynie 3 ml / m³ 

produktu biobójczegobezpieczny

Operacja jest przeprowadzana
bezpiecznie w obecności człowieka.
Nie pozostawia śladów, nie ma
mokrych plam i nie stanowi
zagrożenia dla powierzchni czy
sprzętu elektronicznego. Atomizer
CUBE S gwarantuje doskonały
proces odkażania.

szybka regeneracja

CUBE S dezynfekuje wszystkie
powierzchnie i powietrze
w przeciętnym pomieszczeniu
o powierzchni 100 m³ w mniej niż 10
minut. Z pokoju można korzystać już
po 15 minutach od zabiegu. nie toksyczny

Używając zatwierdzonego biocydu, CUBE S
gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo dla
użytkownika, środowiska i wszystkich poddanych
obróbce materiałów. Po użyciu pozostawia neutralny
i przyjemny zapach w pomieszczeniu.

17.000 rpm
Wysoce wydajna turbina

INNOWACJA
Zamgławiacz CUBE S jest wyposażony w
rewolucyjny system rozpylania, który
wzmacnia działanie produktu biobójczego.
Operacja dezynfekcji jest wykonywana
automatycznie, a jej przewagą jest
dezynfekcja powierzchni, do których w
innym przypadku trudno jest dotrzeć
ściereczką.

WYDAJNOŚĆ
Zamgławiacz CUBE S jest bezpieczny i
niezawodny. Płyn parujący jest
kompatybilny ze wszystkimi materiałami.
Dezynfekuje wszystkie biologiczne zarazki
i patogeny niezależnie od ich charakteru.

Cały proces odkażania przebiega szybko i
bez pozostałości zacieków. Nie ma
potrzeby wycierania dezynfekowanych
powierzchni. Zastosowanie nowego
CUBE S to wszystko co trzeba zrobić!

Nasza nowoczesna metoda dezynfekcji
polegająca na całkowitym odkażeniu
powietrza i powierzchni jest wyjątkowa i
skuteczna na wiele sposobów.

Automatyczna regulacja 
dla przestrzeni pomiędzy 

50 - 300m³

Precyzyjnie obrobiona 
obudowa ze stali nierdzewnej 

AISI316L

Praktyczna obsługa z 
ergonomiczną rączką

Wbudowany wspornik na 
zbiornik płynu

ECO silver antybakteryjny              
i antygrzybiczny środek myjąco-

dezynfekujący z certyfikatem PZH

SREBRO 
NANOCZĄSTECZKOWE

Atest Higieniczny: BK/W/0751/01/2018



ZAPROJEKTOWANY DO OCHRONY ZDROWIA, UŻYWANY WSZĘDZIE

Zamgławiacz przenośny CUBE S został pierwotnie
opracowany w celu przeciwdziałania zakażeniom
krzyżowym pracowników służby zdrowia w szpitalach,
gabinetach lekarskich, gabinetach dentystycznych,
laboratoriach, domach spokojnej starości, ośrodkach
rehabilitacyjnych, centrach kwarantanny i karetkach
pogotowia. Jednak jak pokazała

.  

Nasz system automatycznej dezynfekcji powietrza,
CUBE S, może być również używany w różnych obszarach
zastosowań, takich jak transport (lotniczy, drogowy,
kolejowy, morski), żłobki, szkoły, opieka nad dziećmi,
restauracje, posterunki policji, domy pogrzebowe, pokoje
hotelowe, biurowce, budynki mieszkalne, sklepy, salony
konferencyjne, salony fryzjerskie, gabinety kosmetyczne,
obiekty publiczne lub każda inna przestrzeń do 300 metrów
sześciennych.

pandemia COVID-19, problem                                              
kontroli skażenia nie ogranicza                                                                    
się do określonej dziedziny                                                       
medycyny.  

specyfikacja

moc                       
szybkość rozpylania 
ciśnienie maksymalne 
prędkość robocza 
poziom hałasu 
pojemność zbiornika  
waga                                    
rozmiary D x S x W

650W                       
3ml/m³                  
180 mbar
17.000rpm              
105 db
1L                        
6kg                      
205 x 315x252 mm

UWAGA

ZABRONIONE jest używanie substancji łatwopalnych lub środków dezynfekujących na bazie 
alkoholu lub chloru. Używaj TYLKO bezpiecznych i zatwierdzonych produktów biobójczych.

zawartość

zamgławiacz CUBE S
rurka silikonowa     
zbiornik 1L z wtyczką                  
kabel zasilania AC 
instrukcja                          
osłona boczna

1 szt. 
1 szt. 
1 szt. 
1 szt. 
1 szt. 
2 szt. 

www.ecouse.pl


