HyGenikx från Mechline

Frågor kring matberedning och hygiensäkerhet

Främsta branschutmaningar
Hygien och säkerhet:
Kontroll och implementering av renlighetsstandarder. Infektionskontroll.
Riskhantering. Att möta lagkrav. Resurs- och/eller tidsbrist. Press på operatörer.
Matavfall/Kostnadskontroll/Miljö:
Hur minska avfall och minusintäkter?
Hur förlänga matens hållbarhet?
Hur minska verksamhetskostnader?
Offentliga utrymmen:
Renlighet – Upplevelse/Verklighet. “Goda upplevelser”
Odörer/Skadedjur/Insekter

Frågor kring matberedning och hygiensäkerhet

Under mikroskopet:
• Luften omkring oss innehåller mikroorganismer, bakterier, virus, mögel, svamp
och flyktiga organiska föreningar (VOC). Luftburna mikroorganismer kan skapa
dålig lukt, sprida infektioner och orsaka fortsatt mögeltillväxt.
• Mikroorganismer i luften sätter sig så småningom på ytor, där de växer i antal,
vilket ökar risken för spridning av odörer och virus. På åtta timmar kan en
enskild bakteriecell multiplicera till över åtta miljoner, vilket innebär en
betydande hälsorisk. Vanliga rengörings- och desinfektionsmetoder innebär
endast en tillfällig lösning. Direkt efter rengöringen sätter sig nya luftburna
mikroorganismer på ytorna och tillväxtprocessen börjar om pånytt. I manga fall
använder man sig av doftsprayer för att dämpa odörerna utan att gå direkt till
källan; luft- och ytföroreningar.
• Hygenikx produkter ändrar på allt detta…

´´

Den ultimata
yt- och hygienförstärkaren

Introduktion
Hygenikx är ett avancerat och
kompakt väggmonterat
hygienförstärkningsystem som
bevisat eliminerar bakterier, virus,
flyktiga organiska föreningar, mögel
och svamp i storköksmiljö, toaletter,
omklädningsrum washrooms,
changing rooms och soprum m.m.
på ett enkelt och miljövänligt vis.

Introduktion
HyGenikx använder en kombination
av de mest effektiva teknikerna för
luft- och ytsterilisering som finns
tillgängliga:
1. Ett dygnet-runt-system
som minskar hälsoriskerna
2. Förlänger hållbarheten i
livsmedel
3. Minskar spridning av dålig lukt

1) Hygien och säkerhet - Infektionskontroll
FÖRBÄTTRAR AVSEVÄRT SÄKERHET OCH HYGIENMILJÖ
• Dödar Escherichia coli (E. coli), Staphylococcus aureus (S. aureus),
Clostridium difficile (C. difficile), Aspergillus fumigatus och andra
primärkällor för infektioner
• Reducerar antalet av de skadliga bakterierna Listeria monocytogenes och Listeria
innocua från ytor
• Minskar infektionsrisk bland personal och kunder

2) Ökad hållbarhet i matlagring
ÖKAR LIVSLÄNGDEN FÖR LIVSMEDEL
• MINSKAD KOSTNAD FÖR MATSVINN – maten håller längre
• Eliminerar bakterier, virus, mögel, svamp och flyktiga organiska föreningar
(VOC), både i luftrum och på ytor, även i svåråtkomliga utrymmen.
• Ökar livslängden med i genomsnitt 58% och upp till 150% för vissa
produkter**
**Validerat av ALS LIFE SCIENCES EUROPE

3) Minskar odörer
• Minskar odörer genom att angripa dem vid källan

Hygenikx
Teknisk information:
Två modeller.
White eller Titanium Finish. Polykarbonatskal.
Båda av storleken: 400x135x110mm. För
väggmontering.
Output – Kombinerar teknik: bakteriedödande oxidation,
bakteriedödande bestrålning, dual våglängdsband plasma
Quattro. Olika modeller har olika ‘Outputs’ anpassade
till placering, som t.ex. vid husingång, storkök, kylrum,
soprum, toaletter och omklädningsrum.
Låg energiförbrukning, endast 85 watt per timme
• Lätt att byta lampa
• Ström förses via en plugg som möjliggör en flexibel installation och enkel
anslutning till befintliga uttag eller brytare

Låg energiförbrukning, endast 85 watt per timme.
Det är lätt att själv byta lampa och reservbatteri.
Ström förses via en plugg som möjliggör en flexibel
installation och enkel anslutning till befintliga uttag
eller brytare

Specifikation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tjänster: 240/50/1. Oavbruten tillförsel
– 24 timmars drift krävs. Hög
Mått: 400 x 135 x 110mm
EU-försäkran om överensstämmelse
CE-märke
Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU
EN 60335-1:2012 +A13:2017
EN 60335-2-59:2003 +A1:2006 +A2:2009
EN 62233:2008
Klass 1 certifierad för elektrisk isolering
Konstruerad och tillverkad enligt EUOTA krav

Hygenikx modeller

Hygenikx - Lampor

Olika lampor för olika användningsområden:
Offentliga utrymmen – omantlade lampor
Matutrymmen – unika mantlade
lampor med olika lock och färg
Outputs för rumsstorlek
10, 20, 30 kvm-utrymmen. Vid behov av
att täcka större utrymmen, använd flera.
Refuse för hög effekt i områden med låg frekvens
av mänsklig rörelse.
Livslängd för lampa: 12 månader
Varför 12 månader? Varför batteri och varför byte?

Var kan produkten användas?
•
•
•
•
•

Matberedningsområden
Pläteringsområden
Storkök
Vid ingång till serveringslokal
Matförvaringsutrymmen,
inklusive kylrum
• Toaletter och omklädningsrum
• Soprum och avfallsrum

HUR PRODUKTEN FUNGERAR
Hygenikx använder en kombination av de mest effektiva och raffinerade teknikerna för
luftrening och ytrening för att ge bästa möjliga resultat. Varje beståndsdel i både produkt
och driftsprocess utformas för att säkerställa bästa resultat beträffande kammarstorlek,
katalysatorområde, läge, ljusflöde, uppehållstid och flödeshastighet.

Dubbla UV-lampor, som är verksamma vid uppmätning av de högsta UVC-våglängderna,
skapar tillsammans med katalysatorplattan innesluten i reningskammaren en
bakteriedödande strålning. Denna process renar luften genom att döda luftburna patogener,
virus, svampar, mögelsporer, allergener genom att sönderdela odörer och skadliga gaser.

HyGenikx – Intern funktion
Intern drift och katalytisk reaktion
• Bakteriedödande strålning genom dubbelt UV-ljus dödar
mikroorganismer (bakterier, virus och mögel) genom att rubba
deras DNA och ta bort deras reproduktionsförmåga.
• PCO - Fotokatalytisk oxidation, UV reagerar med katalysatorn
(Ti02 titandioxid), vilket bildar högreaktiva men kortlivade
oxiderande hydroxylradikaler (OH) som bryter ned flyktiga
organiska föreningar (VOC).
• Interaktionen mellan det dubbla UV-vågbandet och TiO2katalysatorn skapar och bryter ned syremolekyler som omvandlar
syre till ett högreaktivt tillstånd av ozon och superoxidjoner som
lämnar enheten som "plasma-quatro".

Ozon – för klarhet
Ozon
Allmänt. Händelse och egenskaper: i enlighet med Guidance Note EH38 i brittisk
säkerhets- och hälsoförordning.
Ozon (O3) är en form av syre. Det är en färglös gas med en distinkt lukt och är en
normal beståndsdel i jordens atmosfär. Den är cirka 1,6 gånger tyngre än luft
(densitet: 2,144 g/I). Ozon produceras naturligt från syre när tillräcklig ultraviolett (UV)
strålning eller elektriska urladdningar inträffar, till exempel i höga höjder eller genom
blixtar. Sådana naturliga händelser kommer sannolikt inte att ge farliga
koncentrationer på marknivå. Huvuddelen av ozonet som finns nära marknivån bildas
av fotokemiska reaktioner som innefattar kväveoxider och kolväten.
I enlighet med COSHH-förordningarna. Gränsen för exponering på arbetsplatsen
(WEL). Den nuvarande WEL2 för ozon är 0,2 ppm i luft i genomsnitt i en
referensperiod á 15 minuter.

Ozon – för klarhet
Ozone ( II )
HSE UK - COSHH – för utrymmen för kontinuerlig mänsklig vistelse – HSE-gräns 0.1 ppm
World Health Organisation – önskad övre gräns för kontinuerlig mänsklig vistelse – 0.05 ppm
Den amerikanska webbplatsen OSHA [Occupational Safety Health Act] listar flera ACGIHriktlinjer (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) för ozonhalt(er) på
arbetsplatsen:
• • 0,2 ppm för högst 2 timmars exponering
• • 0,1 ppm i 8 timmar per dag exponering för enkelt arbetsutförande
• • 0,08 ppm i 8 timmar per dag exponering för måttligt tungt arbetsutförande
Frisk luft har en ozonhalt på 0.013 ppm
Efter ett åskoväder mäter ozonhalterna mellan 0.3 och 0.05ppm
Hygenikx-enheter skapar ozonhalter på 0,03 ppm [max 0,04 ppm]* HyGenikX-enheter
skapar en ozonhalt i luftrummet som är mindre koncentrerat än efter ett åskoväder.
*Test utfört hos Kiel Laboratories.

Drift och säkerhet
Den unika tekniklösning som används av HyGenikx har testats
och förfinats under många år för att säkerställa bästa möjliga
resultat i varje enhet.
• Enhetens konstruktion förhindrar att UV-strålning lämnar
enheten från alla möjliga vinklar, vilket betyder att den är
helt säker.
• Ozonhalten som bildas ligger med god marginal under de
mest strikta utsläppsföreskrifterna i världen.
• Alla elektriska anslutningar är kopplade via en enda isolerad
kabel och är helt avskärmade av enhetens lock.
• HyGenikx-enheten saknar fläkt, vilket betyder att den är
helt tyst och är enkel och billig att rengöra/underhålla.

Fördelar

•
•
•
•
•
•
•
•

Godkänd enligt alla föreskrifter
UVGI används för dygnet-runt-eliminering av patogener
Förlänger hållbarheten i livsmedel
Anpassad storlek beroende på användningsområde
Enkel att installera och underhålla
Låg inköpskostnad och låg driftskostnad
Rengör både luft och ytor
Andra metoder rensar inte bio-aerosoler i områden
med hög mänsklig aktivitet

Enhetsunika fördelar

Specifika fördelar med Hygenikx-serien/Mechlinedesignen i jämförelse med andra enheter:
• Designad för matutrymmen - inga fläktar
• Livsmedelssäkra lampor
• Larm/ljus för att signalera behov av lampbyte
• Lätt/säkert att byta lampa själv
• Unik design av katalysatorfenor, skapar 30% mer
effektivitet genom längre lufttid runt lampan.

Övriga egenskaper

• Ökad renlighet genom att alla odörer skingras
• Minskad infektionsrisk för kunder och personal
• Rengöringsbehovet av kemikalier och parfymer minskar,
vilket sparar kostnader
• Förlängd hållbarhet för mjuka möbler
• Minskar personalomsättningen och frånvaron
• Ett gott första intryck för nya kunder
• Möter hälso- och säkerhetskrav

