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KATSO VIDEO!

HUOMAUTUS: 
Noudata nesteen valmistajan ohjeita desinfiointinesteen käytössä. Projecta ei toimita SANI-MOVE 
järjestelmässä käytettävää desinfointinestettä eikä ole vastuussa käytetyn nesteen / liuoksen 
vaikutuksista.

PNR 
DESINFIOINTILAITTEET
SANI-SYSTEM tuotevalikoima on italialaisen 
suutinvalmistajan PNR:n uusi laiteperhe. Laitteet on 
kehitetty erilaisten pintojen ja tilojen desinfiointiin.

PNR:llä on pitkä kokemus erilaisten ruiskutusjärjestelmien ja teollisten 
suuttimien suunnittelusta ja valmistuksesta. PNR on kehittänyt nyt uuden 
laitevalikoiman erilaisten pintojen ja tilojen puhdistukseen ja desinfiointiin.

SANI-MOVE -laite on pieni, liikuteltava desinfiointilaite, jolla voidaan desinfioida 

kaikenlaisia pintoja esim. kaupoissa, kampaamoissa, harrastetiloissa, ravintoloissa, 

toimistoissa jne. Sisäänrakennettu kompressori varmistaa jatkuvan käyttöpaineen.

Ilmanpainetta ja sumutteen nestemäärää on mahdollista säätää vastaamaan 

erilaisia hygieniatarpeita ja ympäristöjä ilman mitään desinfiointiaineen jäämiä 

esineisiin tai kankaille.

SANI-MOVE -vaunu on liikuteltava ja helppokäyttöinen. Se on tehty ruostumatto-

masta teräksestä ja on CE-sertifioitu. 

Paineistettu terässäiliö on sijoitettu vaunuun ja siihen mahtuu 9 litraa desinfiointi-

ainetta. Sisäänrakennettu kompressori varmistaa jatkuvan käyttöpaineen. Sumu-

tuspistooli on liitetty ultraäänisumutusjärjestelmään. Pistoolissa oleva suutin 

muodostaa erittäin hienoa sumua, jolloin desinfiointineste levittäytyy yhtenäisenä, 

ohuena sumupilvenä ympäristöön eikä kastele lainkaan sumutettavaa pintaa.

Sumutin toimii ultraäänellä, joka hajottaa nestemolekyylit ja muuttamaan 
ne hienoksi sumuksi. SANI-MOVE on kompakti, pyörillä liikkuva yksikkö, jossa 

on kaikki tarvittava mukana. Kun säiliö on täytetty, pistoke kiinnitetään 

pistorasiaan ja virta laitetaan päälle – laite on käyttövalmis.

KYSY LISÄTIETOJA!

www.projecta.fi/prosafety/pnr-desinfiointijarjestelmat/



SANI-MOVE voidaan varustaa  metallisella 
suojakuorella tilauksesta.

SANI-MOVE
OMINAISUUDET

VAUNU
PAINO: 15 kg
PAINO KUORMAN KANSSA: 24 kg 
KORKEUS: 850 mm 
LEVEYS: 520 mm
SYVYYS: 450 mm

SÄILIÖ
KAPASITEETTI: 9 l

SUMUTIN
Ultraääni

KOMPRESSORI
KAPASITEETTI: 180 nl/min 
NESTESÄILIÖ: 6 l
TEHO: 1 kW   
LIITÄNTÄ: 220V 50Hz

NESTESUOSITUS 
Desinfiointineste käyttäjän 
valittavissa

KÄYTTÖTIEDOT 
SYÖTTÖILMANPAINE: 1 - 2 bar 
ILMANKULUTUS: 2.7 Nm3/h 
NESTEPAINE: 0.1 a 0.5 bar 
NESTEENKULUTUS: 0.18 l/min

www.projecta.fi/prosafety/pnr-desinfiointijarjestelmat/
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