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Schindler UV CleanCar
Djupgående sanering med UV-C-ljus

De flesta kopplar ihop desinfektion med att spraya ytor och skrubba med 
tvål, men rätt sorts ljus har också kraftfulla desinficerande egenskaper. 
Schindler UV CleanCar är ett innovativt system som använder ultraviolett 
UV-C-ljus för att döda bakterier och virus i hissar och på så sätt minska 
risken för överföring av bakterier och virus mellan passagerare.

Andra tillgängliga Schindler CleanMobility-lösningar *

Schindler Ahead ElevateMe Schindler CleanCall

PORT och myPORT Public Schindler CleanCover

Schindler UV CleanCar
Schindler Ultra UV och  
Ultra UV Pro

Schindler CleanSpace

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. 
* Vissa produkter är inte tillgängliga i vissa länder/områden. Hör med din lokala säljare för tillgänglighet i ditt land/område

Hur fungerar det?

De ultravioletta UV-C-strålarnas antimikrobiella 
egenskaper gör Schindler UV CleanCar till en idealisk 
lösning för effektiv sanering av ytorna i hisskorgen, 
till exempel tablåer och handledare. Processen 
bryter ner cellkärnorna i virus och bakterier vilket 
hämmar deras fortplantning så att de elimineras och 
bidrar till att minimera risken för eventuell spridning 
av bakterier och virus. 

Den särskilda lampan installeras direkt i hisskorgen. 
Tre felsäkra givare aktiverar lampan i perioderna när 
hissen är tom vilket ger en diskret desinficering. 
Belysningssystemet rengör dessa ytor utan att 
använda ozon eller släppa ut skadliga kemikalier i 
hisskorgen.

Garanterad säkerhet
Ett felsäkert givarsystem med tre 
givare säkerställer att Schindler UV 
CleanCar endast aktiveras när 
hissen är tom på passagerare.

Miljövänligt
UV-C-lampan är energieffektiv och 
minskar behovet av kemiska 
rengöringsprodukter som kan vara 
skadliga för miljön och hälsan.

Mycket effektivt
Toppmodernt saneringssystem för 
bakterier, virus och andra 
sjukdomsalstrande mikroorganismer 
på ytor som används av många.




