Wanneer hygiëne
belangrijk is
EEN GEZONDE OMGEVING VOOR PASSAGIERS

Hygiëne binnen
handbereik!

"Otis verplaatst elke dag 2 miljard
passagiers wereldwijd met de
missie om mensen veilig en
gezond te houden".

is het effectieve zuiveringssysteem dat Otis
aanbiedt om de verspreiding van ziekteverwekkende bacteriën
continu te remmen. Het doodt gemiddeld 95% van de MRSApathogene soorten rond de cabine na 72 uur blootstelling.
maakt gebruik van licht led modules.
Violetblauw zichtbaar licht wordt al op grote schaal
gebruikt voor reiniging in medische voorzieningen en wordt
steeds populairder voor algemeen gebruik zoals in hotels,
ziekenhuizen of keukens.
De efficiëntie van violetblauw zichtbaar licht komt voort uit de
capaciteit om bacteriecellen te vernietigen. Dit proces ontsmet
oppervlakken, en is volledig veilig voor de passagiers.

24/7 CONTINUE ZUIVERING VOOR ZOWEL
BESTAANDE ALS NIEUWE LIFTEN

VEILIG VOOR MENSEN EN VRIJ
VAN CHEMICALIËN

ONTWERP OP MAAT

SNEL TE INSTALLEREN
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Een bewezen
technologie

DEZE TECHNOLOGIE WORDT
OOK GEBRUIKT IN:
TECHNOLOGIE
405 nm led-modules binnen het
zonnespectrum.

HOTELS

SPECTRUM
vormt
geen uv-gevaar.

ZWEMBADEN

KEUKENS

TECHNOLOGIE VOOR
MAXIMAAL EFFECT
Het gebruik van een hellend
profiel zorgt voor een
maximale blootstelling van
het oppervlak aan het licht.

VEILIG & CONTINUE
ZUIVERING

Spectraal vermogen (W/cm2)

maakt gebruik
van zichtbaar licht dat veilig
is voor passagiers. Het is
geïnstalleerd in de cabine
en werkt 24/7.

ZICHTBAAR LICHT VAN
ZONNESTRALING

25

ZIEKENHUIZEN

5

Veilig van straling voor
mensen

380

405

760
Golflengte (Nm)
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Efficiëntie

DIT APPARAAT WERKT
IN TWEE MODES

1

NORMALE ZUIVERINGSMODE
30% led-blauw-violet licht intensiteit
+ led-wit

TESTEN VAN DE EFFICIËNTIE
Efficiëntie is geëvalueerd op alle
cabineoppervlakte materialen in
een realistische liftomgeving.
AFNEMENDE ZIEKTEVERWEKKERS

2

VOLLEDIGE ZUIVERINGSMODE
100% licht intensiteit - led-blauw-violet

GEEN
PASSAGIERS IN
DE CABINE

-94%
-99.9%
-98%

Na 12 uur in volledige zuiveringsmode
- daling van de
gemiddelde staphylococcus aureus.

Na 12 uur
daling van escherichia coli.

Na 72 uur
blootstelling - effectiviteit op
de meeste oppervlakten.
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Otis Elevator Company is een voor
aanstaand wereldwijd bedrijf op
het gebied van de productie en het
onderhoud van liften, roltrappen en
rolpaden.
Otis werd ruim 165 jaar geleden
opgericht door de uitvinder van de vang
en levert producten en diensten via haar
bedrijven in meer dan 200 landen en
gebieden en onderhoudt ongeveer 2
miljoen liften en roltrappen wereldwijd.
Elke dag verplaatst Otis meer dan 2
miljard mensen door de wereldsteden.
Bezoek voor meer informatie www.otis.
com of volg Otis op LinkedIn, YouTube
en als @Otisnederland op Instagram.
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