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KOLAY KULLANIM

Proxind’in NebuX ünitesi, zaman içinde çok büyük bir güven garanti eden, en üstün kaliteye sahip İtalyan 
bileşenler kullanılarak İtalya’da üretilir.

PROFESYONEL UYGULAMA

Proxind’in NebuX ünitesi, ultrasonik nebülizasyon sayesinde, klasik dezenfekte edici sprey ürünlere nazaran 
daha etkin ve daha profesyonel bir işlem garanti eder.

OTOMATİV DÜNYASI VE DİĞER DÜNYALAR İÇİN
Bugün, yalnızca oto tamirhaneleri sektörü için değil, diğer sektörlerde de müşterilerin ya da kamunun 
kullanımına sunulan mekanların ve yaşam alanlarının sterilizasyonu her zamankinden çok gerekli 
hale geldi.

TAŞINABİLİR
Küçük ebatları sayesinde kolay bir şekilde taşınabilir ve sterilizasyon prosesinin gerçekleştirilmesi 
gereken aracın veya ortamın içine yerleştirilebilir.

Proxind, ultrasonik nebulizasyon aracılığıyla sterilizasyon alanında 20 yılı aşkın sürelik bir 
tecrübeye sahiptir.

Proxind’in NebuX ünitesi, sterilize edici sıvıları üreten firmalar için özel olarak tasarlanmış, araçlar ve 
ortamlar için sterilizasyon cihazıdır.
Makine, ultrasonik nebülizasyon prosesi ile, otomobillerin, kamyonların, otobüslerin, karavanların ve 
kiralık araçların iç kabinlerini, ama aynı zamanda ofisleri, toplantı salonlarını, bekleme salonlarını, 
restoranları, barları ve hotel odalarını dezenfekte ederek hem kendi müşterilerine hem de kendi 
çalışanlarına daha fazla emniyet garanti eder.
Klima tesisatında ve yaşam ortamlarının ve araçların içerisinde en ulaşılmaz noktalarda yuva yapan 
bakterilere, virüslere, sporlara ve mantarlara karşı etki eden aktif maddeler içeren sterilize edici sıvıları 
kullanır.

/ ULTRASONİK NEBÜLİZATÖRNebuX

Özel marka ile 
kişiselleştirme

Dış gövdede 
kişiselleştirilmiş tasarım

Polyester yapışkan kaplama 
ile renkler ve logo/marka ile 

kişiselleştirme

Markanız
hep göz önünde olacak

İTALYAN ÜRETİMİ BİLEŞENLERİN KALİTESİ

AVANTAJLARI
TAMAMEN KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR

Sezgisel ve tamamen 
otomatik

Uzman olmayan 
personel tarafından da 
kolaylıkla kullanılabilir

Tek bir tuş ile açma, 
kapama ve işlem süresi 

kontrol edilebilir
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Proxind Bilgilendirmesi

OTOMATİK VE SEZGİSEL ÇALIŞMA

Proxind’in NebuX ünitesi beş fazdan oluşan bir işleyişe sahiptir:

Ultrasonik nebülizatörün haznesini sislenecek dezenfekte edici sıvı ile doldurun.1

Nebülizatörü yolcu tarafındaki halının üzerine ya da dezenfekte etmek istediğiniz mekanın 
içerisine koyduktan sonra elektrik prizine bağlayın.

2

Sterilizasyon prosesi dezenfekte edici sıvı, ilgili sensör tarafından bildirilen minimum seviyeye 
ulaştığında ya da nebülizatörün içindeki zamanlayıcının süresi dolduğunda sonlanır.

4

Sterilizasyon işleminin sonunda araç kabininin veya ortamların birkaç dakika 
havalandırılması tavsiye edilir; bunun ardından araç müşteriye teslim edilebilir veya ortam 
tam güvenli bir şekilde yeniden kullanılabilir.

5

Gerçek sterilizasyon prosesini başlatmak için BAŞLAT düğmesine basın, proses sırasında 
ultrasonik nebülizatör dezenfekte edici sıvıyı ortama püskürtecektir. Ultrasonik sisleme 
prosesi aracılığıyla oluşan partiküller havaya nüfuz eder ve araç kabinine (koltuklar, halılar, 
gösterge paneli, direksiyon ve tüm klima sistemi bileşenleri) veya ortamdaki tüm yüzeylerin 
üzerine (masalar, perdeler, kanepeler ve mobilyalar) eşit bir şekilde dağılarak etkin bir 
dezenfeksiyon garanti eder.

3

Geleneksel dezenfekte edici sprey ürünler, ağırlıkları nedeniyle fazla erken bir şekilde yere 
düştükleri için püskürtüldükleri araç içi kabinin, klima sisteminin ve ortamın tamamına yayılamayan
aşırı ağır dezenfektan sıvı damlaları oluşturur.

NebuX‘in, 1,7 Mhz frekansta dalgalanan ultrasonik modülü ise, dezenfekte edici sıvıyı ortam sıcaklığında
5 mikron’un altında, klima sisteminin kanallar ve hava girişleri dahil tamamına, araç içi kabine veya sterilize 
edilen ortamdaki tüm yüzeylere yayılabilecek kadar hafif partiküllere dönüştürür.

Buharlaştırıcının kanatları üzerinde bakterilerin, sporların ve mantarların büyümesi bu şekilde engellenir ve 
kötü kokular giderilir.
Bu proses ortam sıcaklığında gerçekleştiği için, dezenfekte edilen yüzey ile sislenen sıvı arasındaki sıcaklık 
farkından oluşan yoğuşma önlenir.

Proxind, ayrıca, Modena ve Reggio Emilia Üniversitesi, Kamu Sağlığı Bilimi Departmanı tarafından optimum 
düzeyde bakteri öldürücü etkiye sahip olduğu onaylanan, NebuX ünitesine özel bir sıvı da tedarik edebilir.

Teneke sprey ürününüzü daha profesyonel bir uygulama ile entegre edin
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Standart modelin boyutları: 295 x 150 x 220 mm (L x H x P)

Standart modelin ağırlığı: 2,50 Kg

Ultrasonik modül frekansı: 1,7 MHz

Güç kaynağı:

Emilen akım: 0,15 A

Dış gövde malzemesi: Paslanmaz Çelik

Hazne:

Çalışma sıcaklığı: 0° ile +40° C arasında

İşlem süresi görüntüleme: 3 LED

İşlem süresi: 20° C ortam sıcaklığında 100 ml sıvı ile 12 dak

ÖZELLİKLERİ TEKNİK VERİLER

NebuX
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Proxind
SAN X

0,40 litre - nebulizasyon sıvısı haznesinin 
kapasitesi

Araç kabinin ve kamusal ve 
özel ortamların sterilizasyonu 
için ultrasonik nebulizatör.

• 230 VAC, 50- 60 Hz - uygun bir güç kablosu
  aracılığıyla şebeke prizinden

• 110 VAC (opsiyonel)

Proxind s.r.l.
Via R. Follerau, 12 - 43122 Parma (PR) - Italy


