Skeptron R

Το απόλυτο σύστημα

rendevuvtech.com

αποστείρωσης επιφανειών με
τεχνολογία UVC ακτινοβολίας
υψηλής ροής.

Αποστειρωμένο
και Ασφαλές

Πώς λειτουργεί
Το Skeptron R είναι ένα κινητό σύστημα αποστείρωσης
υψηλής ροής ακτινοβολίας με καινοτόμα χαρακτηριστικά
που μόνο η Rendev έχει αναπτύξει.
Η ανοξείδωτη κατασκευή του πλαισίου από υψηλής
ποιότητας ανοξείδωτου χάλυβα, εξασφαλίζει τη
μακροβιότητα του συστήματος, ενώ οι τελευταίας γενιάς
λυχνίες με βαθμό απόδοσης 100% και διάρκεια ζωής πάνω
από 9000 ώρες, καθιστούν το Skeptron 650 ένα από τα
αποδοτικότερα και καλύτερα συστήματα του κόσμου.
Τα ηλεκτρονικά του συστήματα λειτουργίας, όπως και τα
συστήματα ασφαλείας που διαθέτει, εξασφαλίζουν τη
μέγιστη λειτουργικότητα και αξιοπιστία, ενώ για την
ασφάλεια φροντίζουν τρία ανεξάρτητα μεταξύ τους
συστήματα, ανεβάζοντας στο μέγιστο την ασφάλεια
λειτουργίας που ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να παρέχει.
Το Skeptron R είναι εύκολα κινούμενο λόγω του εργονομικού
του σχεδιασμού, με δυνατότητα ανεξάρτητης τροφοδοσίας
και πολλών κύκλων αποστείρωσης με μια φόρτιση, ενώ
μπορεί κάλλιστα να λειτουργεί και με απευθείας σύνδεση
σε δίκτυο. Επίσης, διατίθεται και μοντέλο με αυτοκίνηση για
πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία σε μεγάλους χώρους
χωρίς τη χρήση χειριστή.
Όλη η γενιά συστημάτων αποστείρωσης Skeptron
λειτουργεί με ένα φιλικό προς τον χρήστη λειτουργικό
περιβάλλον που η Rendev ανέπτυξε και αναβαθμίζει, με
στόχο την μέγιστη ευελιξία, λειτουργικότητα, απόδοση, αλλά
και την ασφάλεια των συστημάτων της .

Π Λ ΕΟ Ν Ε Κ Τ Η Μ ΑΤΑ

Βαθμός απόδοσης 100%
Εφ’όρου ζωής εγγύηση
Λυχνία UVC υψηλής

ποιότητας με βαθμό
απόδοσης 100%

99.9% αποστείρωση

όλων των επιφανειών

Άμεση εξουδετέρωση
COVID-19

Ανοξείδωτη κατασκευή βαρέου
τύπου
Προγραμματισμός λειτουργίας

Bluetooth Connectivity

Ασφαλές, φιλικό περιβάλλον, τηλεχειρι-

Η εφαρμογή Skeptron διαχειρίζεται πλή-

στήριο, στατιστικά στοιχεία, απομα-

ρως όλες τις συσκευές με πολλές δυνατό-

κρυσμένη τεχνική υποστήριξη.

τητες που αναβαθμίζονται συνεχώς για να

Όλες οι συσκευές Skeptron παρακο-

προσφέρουν υπηρεσίες αποστείρωσης υ-

λουθούνται και ελέγχονται από ένα

ψηλής ποιότητας.

ισχυρό, αλλά φιλικό προς το χρήστη
περιβάλλον λειτουργίας, που αναπτύχθηκε μόνο από τη Rendev, για τη
μέγιστη λειτουργικότητα και ασφάλεια που απαιτεί ένα τέτοιο σύστημα.

Μπορείτε να το βρείτε διαθέσιμο σε
android και σε ios περιβάλλον
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