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Schindler UV CleanCar
Ontsmetting door UV-C-licht

De meeste mensen associëren desinfectie met het besproeien van 
oppervlakken en boenen met zeep, maar het juiste licht heeft ook 
krachtige ontsmettende eigenschappen. Schindler UV CleanCar is een 
innovatief systeem dat UV-C ultraviolet licht gebruikt om bacteriën en 
virussen te doden in liften en zo het risico op overdracht van bacteriën 
en virussen tussen passagiers te verkleinen.
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Deze publicatie is alleen bestemd voor algemene informatieve doeleinden. Wij behouden ons het recht voor om de diensten, het productontwerp en de specificaties te 
allen tijde te wijzigen. Geen enkele verklaring in deze publicatie kan worden geïnterpreteerd als een garantie of voorwaarde, expliciet of impliciet, met betrekking tot 
een dienst of product, de specificaties, geschiktheid voor een bepaald doel, verkoopbaarheid of kwaliteit of kan worden geïnterpreteerd als een voorwaarde uit enige 
diensten- of koopovereenkomst voor de producten of diensten in deze publicatie. Afgedrukte kleuren kunnen afwijken van werkelijke kleuren.

Hoe werkt het?

Schindler UV CleanCar is een ideale oplossing om 
oppervlakken in liftcabines, zoals drukknoptableaus 
en leuningen, effectief te reinigen en maakt gebruik 
van de kiemdodende eigenschappen van UV-C 
ultraviolette straling. Dit proces breekt de kernen 
van bacteriën en virussen af, remt hun voortplanting 
en elimineert ze.

De speciale lamp wordt direct in de cabine geïnstal-
leerd en maakt gebruik van drie fail-safe sensoren. 
De activatie is met intervallen wanneer de cabine 
leeg is, zodat  een veilige desinfectie plaatsvindt. 
Het lichtsysteem reinigt deze oppervlakken zonder 
dat ozon of schakelijke chemicaliën vrijkomen in de 
cabine. 

Gegarandeerd veilig
Drie sensors zorgen voor een 
fail-safesysteem, zodat de Schindler 
UV CleanCar alleen inschakelt als er 
geen passagiers in de cabine zijn. 

Milieuvriendelijk
De UV-C-lamp is energie-efficiënt 
en reduceert de noodzaak van het 
gebruik van chemische reiniging-
sproducten die het milieu kunnen 
aantasten.

Zeer effectief
Hoogwaardig ontsmettingssysteem 
voor bacteriën, virussen en andere 
pathogene micro-organismen op 
oppervlakken.


