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Bakteriedödande odörkontroll

BEVISAT!
MINSKAR
BAKTERIER
I KÖKET

MINSKAR
MATAVFALL
MINSKAR
KOSTNADERNA

BRA FÖR
MILJÖN
HYGIEN OCH
SÄKERHET

DÖDAR

SALMONELLA,

KOLIBAKTERIER
NOROVIRUS
(vinterkräksjukan)

HyGenikx är ett avancerat och kompakt
väggmonterat förstärkningssystem som
eliminerar bakterier och virus i kök och allmänna
utrymmen som soprum, tvättstugor, toaletter,
omklädningsrum eller varhelst luften behöver
rensas från föroreningar..

och andra primära
källor till infektioner

Med hjälp av en kombination av effektiv luft- och steriliseringsteknik
skapar HyGenikx dygnet runt ett hygienskydd och minskar odörer i
utrymmen.

MÅLET!
ATT ELIMENERA
SKADLIGA
BAKTERIER

HyGenikx bidrar också till att öka hållbarheten i livsmedel.
För mer information se www.bioberga.se eller kontakta oss via mail

| info@bioberga.se | www.bioberga.se
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Var kan den användas?

• Avfallsrum, soprum
• offentliga toaletter
• Omklädningsrum
• Gemensamt kök
• Kylrum
• Matförvaringsplatser
• Restaurang, matsalar
• Matberedningsutrymmen
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DEN ULTIMADE LUFT- OCH YTREHYGIENFÖRSTÄRKAREN
HyGenikx-seriens olika fördelar:
• Minskar odörer genom att angripa dem vid
källan
• Förbättrar hygienstandarden betydligt och till
nivåer som är omöjliga att upprätthålla med
enbart traditionella rengöringsmetoder
• Eliminerar bakterier, virus, mögel, svamp och
flyktiga organiska föreningar (VOC), både i
luftrum och på ytor, även på svåråtkomliga
utrymmen
• Dödar Escherichia coli (E. coli),
Staphylococcus aureus (S. aureus), Clostridium
difficile (C. difficile), Aspergillus fumigatus och
andra primärkällor till infektioner

•Ström via vanligt vägguttag som möjliggör
en flexibel installation och enkel anslutning till
befintliga uttag

• Enkel att använda och miljövänlig

• Reducerar antalet av de skadliga bakterierna
Listeria monocytogenes och Listeria innocua från
ytor
•Olika modeller/ användnings områden
se tabellen nedan
• Minskar infektionsrisk bland personal och
kunder
• Ökar livslängden för livsmedel med i genomsnitt **Validerat av ALS Life Sciences Europe
58% och upp till 150% för vissa produkter**
• Låg energiförbrukning, endast 85 watt
• Lätt att byta lampa och säkerhetsbatteriet

MODELLERNAS OLIKA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
ALLMÄN

MAT/KÖK†

AVFALL/SOPRUM*

FÄRG
TITANIUM

10m2

HGX-T-10-F

20m2

HGX-T-20-F

30m2

HGX-T-30-F

FÄRG
TITANIUM

HGX-T-15-R

Stängda rum

ALLMÄN: för användning i områden som tvättstugor, toaletter och omklädningsrum
MAT: för användning i områden som kylrum och matberedningsområden, kök, storkök
*AVFALL: INTE för användning i områden med kontinuerlig mänsklig aktivitet
† MAT/ALLMÄN- områdesmodellerna levereras med livsmedelssäkrad (sprängsäker) lampa

TEKNISK INFORMATION
Kombinerar teknik: bakteriedödande
oxidation, bakteriedödande bestrålning,
Dual våglängdsband plasma Quattro
Tjänster: 240/50/1. Oavbruten tillförsel –
24 timmars drift krävs.
Mått: 400 x 135 x 110mm
EG-försäkran
CE-certifiering
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 EUOTAkrav
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