Z dbałości
o czystość
ZDROWE OTOCZENIE DLA PASAŻERÓW

Czystość na
wyciągnięcie ręki!
Każdego dnia tysiące ludzi przemieszcza się za pomocą
ruchomych schodów i chodników, przesuwając swoje dłonie po
poręczach i z tego powodu narażając się na zakażenie.

"Urządzenia Otis przewożą dziennie
2 miliardy pasażerów, a misją firmy
jest zapewnienie im bezpieczeństwa
i zdrowych warunków podróży."

to skuteczny system dezynfekcji oferowany przez
firmę OTIS, który w sposób ciągły hamuje rozprzestrzenianie się
bakterii i wirusów powodujących choroby. Zabija średnio 99 %
alfa-koronawirusów(1) pozostawionych na poręczy po 35 cyklach
pracy.
wykorzystuje technologię diod LED UV-C
(promieniowanie ultrafioletowe o krótkiej długości fali).
Promieniowanie ultrafioletowe jest stosowane do sterylizacji
urządzeń medycznych i zyskuje coraz większą popularność
w hotelach, szpitalach lub kuchniach.
Promieniowanie UV-C penetruje i niszczy DNA(2) i RNA(3)
mikroorganizmów, aż stają się one nieaktywne i przez to
skutecznie odkaża powierzchnie.
jest bezpieczny dla pasażerów a liczba cykli jego
pracy jest nieograniczona.
(1)

Nie przeprowadzono testów pod kątem SARS-CoV-2, który powoduje Covid-19.

(2)

DNA: Kwas deoksyrybonukleinowy.

(3)

RNA: Kwas rybonukleinowy.

CIĄGŁA DEZYNFEKCJA
PORĘCZY

BEZPIECZEŃSTWO I BRAK SZKODLIWYCH
ŚRODKÓW CHEMICZNYCH

SZYBKI MONTAŻ W MIEJSCU
NIEWIDOCZNYM DLA PASAŻERA

EFEKTYWNY
ENERGETYCZNIE
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Sprawdzona
technologia
Technologia opiera się
na modułach diod LED,
emitujących promieniowanie
ultrafioletowe (UV-C)
o długości fali 275 nm, które
zaprojektowano specjalnie
dla ruchomych poręczy.

TECHNOLOGIĘ
EMITUJĄCĄ
PROMIENIOWANIE UV-C
STOSUJĄ RÓWNIEŻ:

TECHNOLOGIA
12 diod LED UV-C rozmieszczonych w sposób
zapewniający optymalną dezynfekcję

HOTELE

BASENY

BEZPIECZEŃSTWO
Samodzielny moduł z wyłącznikiem
bezpieczeństwa montowany w miejscu
niewidocznym dla pasażera

KUCHNIE

SZYBKI MONTAŻ
Inteligentna konstrukcja

SZPITALE
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Skuteczność
w sposób ciągły
dezynfekuje poręcz w miarę jej
przesuwania się przez wiązkę
światła, przez co zapobiega
rozprzestrzenianiu się zarazków
i wirusów.

Trwałość przetestowana na
poręczach o powierzchni
gumowej i syntetycznej.

HAMOWANIE NAMNAŻANIA SIĘ PATOGENÓW

99.7 %

Po 15 cyklach pracy poręczy
z
– efekt hamujący
mnożenie się Staphylococcus aureus

99.4 %

Po 15 cyklach pracy poręczy
z
– efekt hamujący
mnożenie się Escherichia coli

99.7 %

Po 35 cyklach pracy poręczy
z
– efekt hamujący
mnożenie się alfakoronawirusa*

*

Nie przeprowadzono testów pod kątem SARS-CoV-2,
który powoduje Covid-19.
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Bazując na dziedzictwie innowacyjności,
firma Otis wynalazła hamulec
bezpieczeństwa do dźwigu osobowego
w 1852 roku, co przyczyniło się do rozwoju
nowoczesnych miast. Na zawsze zmieniło
to sposób, w jaki ludzie kontaktują
się i prosperują w wyższym, szybszym
i inteligentniejszym świecie.
Dziś jesteśmy wiodącą w świecie firmą
zajmującą się produkcją, montażem
i serwisowaniem dźwigów i schodów
ruchomych. Nasze urządzenia
można znaleźć w wielu najbardziej
rozpoznawalnych budynkach świata,
jak również w największych węzłach
transportowych i centrach handlowych
- jesteśmy wszędzie, gdzie ludzie się
przemieszczają. Na całym świecie
funkcjonuje obecnie ponad 2 miliony
dźwigów i schodów ruchomych naszej
produkcji, które codziennie przewożą
około 2 miliardów ludzi.
Firma Otis, z centralą w stanie Connecticut
w USA, zatrudnia 69.000 pracowników,
w tym 40.000 specjalistów działających
w terenie. Każdy z nich z oddaniem
pracuje, by w pełni sprostać zróżnicowanym
wymaganiom naszych klientów i pasażerów
w ponad 200 krajach i terytoriach.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
internetowej www.otis.com lub wyszukując
OtisElevatorCo w serwisach LinkedIn,
Instagram, Facebook i Twitter.
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