Gdy czystość
ma znaczenie
ZDROWE OTOCZENIE DLA PASAŻERÓW

Czystość
na wyciągnięcie ręki!

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

firmy Otis to skuteczny system dezynfekcji,
nieprzerwanie hamujący rozwój i rozprzestrzenianie się bakterii
chorobotwórczych. W ciągu 72 godzin naświetlania eliminuje
w kabinie średnio 95% gatunków patogenów MRSA.
W systemie
zastosowano moduły LED
emitujące światło widzialne.
Fioletowo-błękitne światło widzialne stosowane jest
powszechnie w celach dezynfekcji w placówkach medycznych,
a obecnie coraz częściej wykorzystywane jest w miejscach
powszechnie dostępnych, jak hotele, szpitale czy kuchnie.
Skuteczność światła fioletowo-błękitnego wynika z faktu, że
niszczy ono komórki bakterii. Światło dezynfekuje powierzchnie
będąc przy tym całkowicie bezpieczne dla ludzi.

NIEPRZERWANA, CAŁODOBOWA
DEZYNFEKCJA ZARÓWNO ISTNIEJĄCYCH,
JAK I NOWYCH DŹWIGÓW

SYSTEM BEZPIECZNY
DLA LUDZI, BEZ ŻADNYCH
ŚRODKÓW CHEMICZNYCH

SYSTEM ZAPROJEKTOWANY
I WYKONANY NA MIARĘ

SZYBKI MONTAŻ
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Sprawdzona
technologia

TECHNOLOGIA STOSOWANA
JEST RÓWNIEŻ W:
TECHNOLOGIA
Moduły LED emitujące światło o długości
fali 405 nm w widmie światła słonecznego.

HOTELACH

WIDMO

BASENACH

TECHNOLOGIA
GWARANTUJĄCA
MAKSYMALNY EFEKT
Zastosowanie pochyłych
profili zapewnia maksymalną
ekspozycję powierzchni
na światło.

(W/cm2)

KUCHNIACH

BEZPIECZNA
I NIEPRZERWANA
DEZYNFEKCJA

Widmowy rozkład mocy

wykorzystuje
światło widzialne, bezpieczne
dla pasażerów. System
montowany jest we wnętrzu
kabiny i działa 24 godziny
na dobę.

nie stanowi
zagrożenia związanego
z promieniowaniem UV.

ŚWIATŁO WIDZIALNE W ZAKRESIE
PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO

25

SZPITALACH
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Przedział promieniowania
bezpiecznego dla ludzi

380

405

760
Długość fali (nm)
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Skuteczność

URZĄDZENIE DZIAŁA
W DWÓCH TRYBACH

1

TRYB STANDARDOWEJ DEZYNFEKCJI
30% natężenia błękitno-fioletowego
światła LED + Białe światło LED

BADANIE SKUTECZNOŚCI
Skuteczność zbadana na
wszystkich materiałach
wykończeniowych kabiny
funkcjonującego dźwigu.
SPADEK ILOŚCI PATOGENÓW
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TRYB PEŁNEJ DEZYNFEKCJI
100% natężenie światła
– Błękitno-fioletowe światło LED

BRAK
PASAŻERÓW
W KABINIE

-94%
-99.9%
-98%

Po 12 godzinach naświetlania
w trybie pełnej dezynfekcji
- średni spadek
ilości gronkowca złocistego

Po 12 godzinach
- spadek ilości pałeczek okrężnicy

Po 72 godzinach naświetlania
- skuteczność
na większości powierzchni

06

Założyciel firmy, Elisha Otis, wynalazł
hamulec bezpieczeństwa do dźwigu
osobowego w 1852 roku, co przyczyniło się
do rozwoju nowoczesnych miast. Na zawsze
zmieniło to sposób, w jaki ludzie funkcjonują
i prosperują w wyższym, szybszym i bardziej
inteligentnym świecie.
Dziś jesteśmy wiodącą w świecie firmą
zajmującą się produkcją, montażem
i serwisowaniem wind 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 wind i schodów ruchomych naszej
produkcji, które codziennie przewożą około
2 miliardy ludzi.
Firma Otis, z centralą w stanie Connecticut
w USA, zatrudnia 69 000 pracowników,
w tym 40 000 specjalistów działających
w terenie. Wszyscy z nich z oddaniem
pracują w ponad 200 krajach i terytoriach,
by w pełni sprostać często zróżnicowanym
wymaganiom naszych klientów.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
internetowej www.otis.com lub wyszukując
OtisElevatorCo serwisach LinkedIn,
Instagram, Facebook i Twitter.
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