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We Elevate



Schindler UV CleanAir
Håller luften i hisskorgen fräsch och ren

Hissar har alltid varit ett typexempel på trånga utrymmen, men det 
betyder inte att de måste vara platser med unken och kvav luft. Med 
Schindlers UV CleanAir kan luften i hisskorgarna saneras och cirkuleras 
oftare och effektivare. Detta bidrar till att minska risken för infektioner 
vilket har stor betydelse för att hålla byggnaderna tillgängliga och 
besökarna friska.
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*Tiden som behövs för att utföra saneringen kan variera beroende på hisskorgens storlek.
Denna publikation är endast avsedd som allmän information, och vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra tjänsterna, produktdesignen och specifikationerna. Ing-
et 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 tjäns-
ter som omnämns i denna publikation. Mindre skillnader mellan tryckta och verkliga färger kan förekomma.
** Vissa produkter är inte tillgängliga i vissa länder/områden. Hör med din lokala säljare för tillgänglighet i ditt land/område 

Hur fungerar det?

Med ett så litet utrymme som används så ofta kan 
hissmiljön tyvärr bidra till spridning av infektioner. Virus 
och bakterier kontaminerar inte bara allmänna 
kontaktytor som exempelvis handledare och knappar, 
utan även luften mellan passagerarna. Detta kan 
innebära en avsevärd hälsorisk.

I Schindlers UV CleanAir-system används en 
kombination av UV-C-teknik och ett specialutvecklat 
filter för att sanera luften och rena miljön så att den blir 
säkrare för frekvent användning. Hisskorgens 
luftreningssystem aktiveras automatiskt och vid olika 
tider på dygnet för att säkerställa att luften alltid är 
fräsch och att minimera eventuella förekomster av 
bakterier och viruspartiklar.

Snabbt och automatiskt
Fullständig sanering av hisskorgens 
luft på bara några minuter.* Med 
automatisk schemaläggning och 
aktivering utförs rengöringen 
rutinmässigt.

Elegant design
Med sin schweiziska design är 
Schindler UV CleanAir elegant och 
passar in fint i alla hisskorgar.

Mycket effektivt
Antimikrobiell effekt mot virus, 
bakterier och andra sjukdomsal-
strande mikroorganismer samt 
eliminering av mikroorganismer och 
andra mikropartiklar.

Andra tillgängliga Schindler CleanMobility-lösningar **


