Wanneer hygiëne
belangrijk is
EEN GEZONDE OMGEVING VOOR PASSAGIERS

Hygiëne binnen
handbereik
Elke dag maken er duizenden mensen gebruik van roltrappen en rolpaden
en bewegen hun handen over de leuningbanden, waardoor de kans op
besmetting wordt vergroot.

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

leuningband reiniger is het effectieve zuiveringssysteem dat Otis
aanbiedt om de verspreiding van ziekteverwekkende bacteriën en virussen
continu te remmen. Het doodt gemiddeld 99 % van het Alphacoronavirus(1) na
35 omwentelingen.
leuningband reiniger maakt gebruik van ultraviolet (UV-C)
LED-technologie met korte golflengte. Ultraviolet wordt op grote schaal
gebruikt voor de zuivering in medische voorzieningen en is populair in hotels,
ziekenhuizen en keukens. De UV-C licht efficiëntie komt voort uit het vermogen
om het DNA(2) en RNA(3) van micro-organismen te infiltreren en te beschadigen
totdat ze inactief zijn en de oppervlakten ontsmetten.
leuningband reiniger is veilig voor passagiers en heeft
onbeperkte omwentelingen

(1)

Niet getest op SARS-CoV-2 wat Covid-19 veroorzaakt

(2)

DNA: Desoxyribonucleïnezuur

(3)

RNA: Ribonucleïnezuur

CONTINUE ZUIVERING VAN
DE LEUNINGBAND

VEILIG EN GEEN SCHADELIJKE
CHEMISCHE STOFFEN

BINNENIN GEMONTEERD EN
SNEL TE INSTALLEREN

ENERGIEZUINIG
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Een bewezen
technologie
De technologie maakt gebruik van
ultraviolet (UV-C) LED-modules,
met een golflengte van 275 nm,
speciaal ontworpen voor
bewegende leuningbanden.

DEZE TECHNOLOGIE
WORDT GEBRUIKT IN:

TECHNOLOGIE
12 UV-C-LED modules voor een optimale
zuivering

HOTELS

ZWEMBADEN

VEILIGHEID
Binnenin gemonteerde zelfstandige
module en veiligheidsschakelaar

KEUKENS

SNELLE INSTALLATIE
Intelligent ontwerp

ZIEKENHUIZEN
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Efficiëntie
leuningband reiniger
zuivert de leuning continu terwijl
deze door de spant beweegt,
waardoor de verspreiding van
ziektekiemen en virussen wordt
voorkomen.

Duurzaamheid getest op
rubberen en synthetische
leuningbanden.

AFNEMENDE ZIEKTEVERWEKKERS

99.7 %

Na 15 leuningbandcycli met
-remmende werking op
Staphylococcus aureus

99.4 %

Na 15 leuningbandcycli met
-remmende
werking op Escherichia coli

99.7 %

Na 35 leuningbandcycli met
-remmende
werking op Alphacoronavirus*

*

Niet getest op SARS-CoV-2 wat Covid-19 veroorzaakt
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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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