NY FIMAP DISINFECTOR LINE
FEJER, VASKER, TØRRER OG DESINFICERER I ÉT TRIN
For at opnå et sundt miljø, skal rengøring kombineres med en desinficerings proces. Når snavset, både støv og faste
rester er fjernet, skal overfladerne gennemgå en behandling, der reducerer tilstedeværelsen af patogener ved
hjælp af specifikke rengøringsmidler.
I dag udføres de fleste sanitiseringsaktiviteter manuelt, selv i store miljøer, med meget høje omkostninger.
Mekanisering af dette er afgørende for at udføre det metodisk og regelmæssigt. Kombinationen af desinficering
med rengøring, og udførelsen af de to aktioner på samme tid, giver ekstraordinære fordele i sparet tid og omkostninger.

Rengøring og desinficering på samme tid er nu muligt med en desinfektionsgulvvaskemaskine. Rækken af BMg,
MMg, og Magna maskiner i desinfektions udgaver, gør det muligt at rengøre gulve, og samtidig desinficere både
gulve og de omkringliggende lodrette overflader i et enkelt trin. Det giver en betydelig reduktion i omkostninger,
tid og arbejdskraft, som bliver endnu mere betydningsfulde i store rum, hvor de cylindriske versioner af MMg
Disinfector og Magna Disinfector kan anvendes.

OPLØSNINGEN SPRØJTES OP TIL 3 METER

RETNINGSBESTEMTE DYSER

Mens maskinen udfører sin sædvanlige rengøringsaktivitet, fordeles den desinficerende væske af grupper af
dyser placeret over tanken og transporteres op til 3
meter væk i alle retninger ved hjælp af to turbiner. En
anden gruppe dyser, der er placeret på maskinens bagside, sørger for at også gulvet bliver dækket.

Sprayen kan styres efter stedets behov ved at dreje
turbinerne 180° fra top til bund og 180° fra højre
mod venstre.

SEPARAT DYSEOPERATION I HØJRE OG VENSTRE SIDE

SEPARAT DYSEOPERATION OPPE OG NEDE

Du kan vælge at aktivere spray kun på den ene eller
den anden side, i henhold til kravene i det specifikke
miljø, du er i ved at desinficere.

De øvre og nedre dyser er også uafhængige, så du
kan tilpasse aktiviteten efter miljøets struktur og
undgå at spilde desinfektionsmiddel.

Mellem gangene på et lager eller i et supermarked renser gulvvaskeren gulvet, fejer, vasker og tørrer det, mens de
nederste dyser sprøjter den desinficerende væske på den rensede overflade. På denne måde bliver gulvet i begge
gangens sider desinficeret. Derefter kan du gå videre til gangens midterste del - i dette tilfælde aktiveres de øverste
dyser også, så turbinerne fordeler desinfektionsmidlet helt op på hylderne.

HVORFOR ER DET EFFEKTIVT?
Maskinen bruger elektrostatisk induktions
teknologi, der lader partiklerne i desinfektionsmidlet, og derfor er metoden så effektiv.
Partiklerne er tvunget til at afvise hinanden og
dermed til at opretholde en konstant afstand
mellem sig, således at fordelingen er ensartet.
Desuden tiltrækkes de ladede partikler af de
overflader, som de er rettet mod, hvilket
garanterer en 360-graders dækning på hver
side af et objekt uden at udelade huller.

Når desinfektionsmidlet sprøjtes uden en elektrostatisk ladning, smelter partiklerne sammen for at
danne dråber i forskellige størrelser, hvilket forårsager
dryp og en uregelmæssig fordeling. Desuden sætter
væsken sig kun inden for sprøjteområdet, så de
omkringliggende områder ikke dækkes.

Med en elektrostatisk ladning opretholder partiklerne
en konstant afstand mellem sig. Den sprøjtede væske
skaber en desinficerende sky, der fuldstændig indhyller
det objekt, som den er rettet mod. Den elektriske
ladning får partiklerne til at bundfælde ensartet på
hvert punkt af den behandlede overflade, herunder de
skjulte sider.

NEM VEJ TIL DOKUMENTATION AF UDFØRT DESINFICERINGSARBEJDE
FFM - Fimap Fleet Management systemet
monteret på gulvvaskemaskinen (ekstraudstyr)
er designet til at spore desinficeringsarbejdet.
Desinfektionsmidlets aktivitet spores på FFMportalen, hvorfra rapporter kan downloades til
at bevise, hvordan arbejdet er blevet udført.
Rapporterne fremhæver begyndelsen og slutningen af aktiviteten og det område, der er
blevet desinficeret.

Desinfektionsmaskinerne fra FIMAP er velegnede til mange forskellige sektorer og tilbyder store fordele for mellemstore og store miljøer som: skoler, fitnesscentre, lagre, fabrikker, logistikcentre, supermarkeder, indkøbscentre, lufthavne og banegårde.

DIN GULVVASKEMASKINE KAN BLIVE EN DESINFEKTIONSMASKINE
Du kan købe sættet separat og udstyre de gulvvaskemaskiner du allerede har i din flåde
(BMg, MMg og Magna)

FORDELE
OMKOSTNINGSRELATERET
• Udfør op til 4 handlinger på én gang
med én maskine: fejning, vask, tørring
og desinficering

• Der kræves ingen ekstra personale eller
ekstra skift for at udføre desinficering

• Spar på desinficeringmidler, takket

EFFEKTIVITET
• Total dækning af overflader, herunder
lodrette, buede og uregelmæssige
overflader

• Ensartet dækning i ét gennemløb
• Forstøvning kan orienteres i henhold til
behovene på stedet

være ensartet dækning og forstøvning,
uden dryp

ALSIDIGHED
• Fås også som eftermonteringsløsning
til eksisterende gulvvaskere

• Velegnet til forskellige miljøer, i henhold til gulvvaskemaskinen som den er
kombineret med, og takket være dysernes justerbare retning

• Uafhængige øvre og nedre dyser - kan
aktiveres sammen eller separat i henhold til driftsmæssige krav

• Ingen ventetid - det desinficerede
område er tilgængeligt med det samme

SIKKERHED

GENNEMSIGTIGHED

• Desinficeringsmidlet og rengøringsopløs-

• Desinficeringsaktiviteter kan dokumenteres,

ningen er indeholdt i separate tanke

• Undgår risikoen for krydskontaminering
mellem overflader

• Mekaniseret desinficering gør det

og rapporter kan downloades via FFMsystemet

• Rapporterne gør det muligt at kontrollere

MILJØ
• Reduceret forbrug af desinficeringsmiddel takket være en mere effektiv
fordeling på grund af elektrostatisk
teknologi

den aktuelle desinficering, og dermed at
vise kunden at den aftalte plan overholdes

muligt at udføre desinficeringsaktiviteter
regelmæssigt, hvilket forbedrer den
hygiejniske sikkerhed i miljøet

KONTAKT OS FOR INFO OG PRISER

