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Schindler Ultra UV och Ultra UV Pro
Pålitligt och osynligt skydd för handledare 

Handledare är ytor som de flesta av oss vidrör när vi förflyttar 
oss igenom städer och byggnader – och de är särskilt viktiga 
för passagerare som behöver extra stöd och hjälp när de 
förflyttar sig. Därför är det extra viktigt att hålla dem rena och 
att minska ansamling av bakterier och virus på dem. Schindler 
Ultra UV och Ultra UV Pro gör just detta med ett innovativt och 
effektivt UV-C-ljussystem.

Hur fungerar det?
Schindlers Ultra UV-enhet använder antimikrobiellt 
UV-C-ljus för att behandla handledarna på kort 
avstånd. Det orsakar direkta skador på virusens och 
bakteriernas DNA1) och RNA2), dvs. deras genetiska 
material, vilket förhindrar dem från att snabbt 
sprida sig. Den fysiska desinfektionsprocessen med 
LED-baserad UV-C-ljusteknik ger en effektiv och 
miljövänlig desinfektion av handledarna. 

Enheten kan enkelt installeras inuti rulltrappan eller 
rullrampen för att säkerställa passagerarnas 
säkerhet. Schindlers Ultra UV-enhet för handledare 
är en praktisk lösning för att förhindra snabb 
spridning av bakterier och virus. 

Ultra UV

UV-C-ljus är osynligt. Det röda ljuset som syns i bilden fungerar 
som indikation på att systemet är igång. 1) DNA är en förkortning 
för deoxiribonukleinsyra (eng. deoxyribonucleic acid). 2) RNA är en 
förkortning för ribonukleinsyra (eng. ribonucleic acid). 



Skydd dygnet runt
Det automatiska desinfektionssystemet 
eliminerar rutinmässigt bakterier och virus och 
garanterar ett effektivt skydd.

Diskret system
Enheten installeras med en enkel process 
inuti rulltrappan eller rullrampen för att 
säkerställa passagerarnas säkerhet.

Energieffektivt
Den fysiska desinfektionsprocessen med 
LED-baserad UV-C-ljusteknik ger en effektiv 
och miljövänlig desinfektion av handledarna.

Säkert och miljövänligt
Fysisk desinfektion som inte lämnar spår av 
skadliga kemikalier eller tungmetaller på 
handledarna eller i vårt avfall eller vatten. 

Ultra UV Pro-enheten fungerar på liknande sätt som 
standard-Ultra UV-enheten, men arbetar på högre 
effekt och ger en ännu effektivare desinfektion. 

Ultra UV Pro
Desinfektion med  
högre effektivitet

Andra tillgängliga Schindler 
CleanMobility-lösningar

Schindler Ahead ElevateMe

PORT och myPORT Public

Schindler CleanCar

Schindler UV CleanCar

Schindler CleanCall

Schindler CleanCover

Schindler CleanSpace
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Denna publikation är endast avsedd som allmän information, och vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra 
tjänsterna, produktdesignen och specifikationerna. Inget påstående i denna publikation ska tolkas som en garanti eller 
ett villkor, uttryckt eller underförstått, beträffande någon tjänst eller produkt, dess specifikationer, dess lämplighet för 
något speciellt syfte, säljbarhet, kvalitet eller ska tolkas som en bestämmelse eller ett villkor för någon tjänst eller ett 
köpeavtal för de produkter eller tjänster som omnämns i denna publikation. Mindre skillnader mellan tryckta och 
verkliga färger kan förekomma.

Schindler Digital Media Services
Gör hissar till engagerande 
kommunikationsplattformar

Schindler Digital Media Services är perfekt för att hålla passagerare uppdaterade 
om den senaste utvecklingen med oväntade och engagerande 
mediaplattformar. Information och innehåll kan projiceras på hissdörrarna eller 
integreras i speglarna – det finns många spännande sätt att informera 
byggnadens hyresgäster, anställda och gäster på väg mot sin destination.

Vi omvandlar våra betrodda hissar till engagerande medialösningar och erbjuder 
även särskilda tjänster för att skapa innehåll. Dessa oväntade 
kommunikationsplattformar kan både informera och underhålla passagerarna – 
styrt och hanterat från en enda källa. 

Schindler Ahead DoorShow
Information, reklam och meddelanden på hissdörrarna.

Schindler Ahead SmartMirror och AdScreen
Inbyggda multimedialösningar för nöje och information.

Linea 800 SmartTouch-tablå
Information, reklam och meddelanden på korgtablån.


