
Αποστειρωμένο 
και Ασφαλές

Skeptron Hybrid Το απόλυτο σύστημα 
αποστείρωσης αέρα και 
επιφανειών με τεχνολογία UVC 
ακτινοβολίας υψηλής ροής.

rendevuvtech.com



Πώς λειτουργεί

Το Skeptron Hybrid τοποθετείται στην οροφή σε ύψος τέτοιο 
που δεν επιτρέπει την ακτινοβολία να έρθει σε επαφή με 
τους ανθρώπους.

Κατά τη λειτουργία Hybrid, εκπέμπει οριζόντιες δέσμες 
προς όλες τις κατευθύνσεις με τη μορφή φωτεινής οροφής.

Ο ανεμιστήρας στο κέντρο της συσκευής εξασφαλίζει τη 
μέγιστη ανακυκλοφορία αέρα και δημιουργεί τον τεχνητό 
ουρανό με αντιβακτηριδιακή δράση που ελαχιστοποιεί την 
μετάδοση ιών από αερολύματα στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Οι λαμπτήρες UVC αποκαλύπτονται από το κέλυφος και 
διαχέουν υπεριώδη ακτινοβολία σε όλον τον χώρο με 
αποτέλεσμα την αποστείρωση όλων των επιφανειών και 
του δαπέδου.

Σε αυτή τη φάση, ο χώρος πρέπει να είναι αποκλεισμένος 
από ανθρώπους και ζώα λόγω της άμεσης ακτινοβολίας, 
ενώ για την ασφάλεια αυτών το σύστημα δεν 
ενεργοποιείται αν παρατηρήσει την παραμικρή κίνηση ή 
παρουσία ανθρώπου και ζώου.

Π Λ Ε Ο Ν Ε Κ Τ Η Μ Α Τ Α

Υβριδική λειτουργία - 2 σε 1 
αποστείρωση επιφάνειας και αέρα

Βαθμός απόδοσης 100%

Εφ’όρου ζωής εγγύηση

Ανοξείδωτη κατασκευή βαρέου 
τύπου

Προγραμματισμός λειτουργίας

Λυχνία UVC υψηλής 
ποιότητας με βαθμό 

απόδοσης 100%

99.9% αποστείρωση
όλων των επιφανειών

Άμεση εξουδετέρωση 
COVID-19



Bluetooth Connectivity

Μπορείτε να το βρείτε διαθέσιμο σε 
android και σε ios περιβάλλον

Ασφαλές, φιλικό περιβάλλον, τηλεχειρι-
στήριο, στατιστικά στοιχεία, απομα-
κρυσμένη τεχνική υποστήριξη.
Όλες οι συσκευές Skeptron παρακο-
λουθούνται και ελέγχονται από ένα 
ισχυρό, αλλά φιλικό προς το χρήστη 
περιβάλλον λειτουργίας, που αναπτύ-
χθηκε μόνο από τη Rendev, για τη 
μέγιστη λειτουργικότητα και ασφά-
λεια που απαιτεί ένα τέτοιο σύστημα.

Η εφαρμογή Skeptron διαχειρίζεται πλή-
ρως όλες τις συσκευές, με πολλές δυνατό-
τητες που αναβαθμίζονται συνεχώς για να 
προσφέρουν υπηρεσίες αποστείρωσης υ-
ψηλής ποιότητας.
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