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KOLAY KULLANIM

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

Sezgisel ve tamamen 
otomatik

Uzman olmayan personel 
tarafından da kolaylıkla 

kullanılabilir

Sadece üç tuş ile açma, 
kapama, fonksiyonlar ve işlem 

süresi kontrol edilebilir

Operatör, kullanımı kolay ve 
sezgisel bir menü tarafından 

yönlendirilir

Proxind, ultrasonik nebulizasyon aracılığıyla dezenfeksiyon alanında 20 yılı aşkın ve ozon ile 
dezenfeksiyon alanında 15 yıllık sürelik bir tecrübeye sahiptir.
Proxind’in SanXTwin ünitesi, sterilize edici sıvıları üreten firmalar için özel olarak tasarlanmış, araçlar için 
dezenfeksiyon cihazıdır.
Proxind’in nebulizatör ve ozon cihazı oto tamirhaneleri, otomobil galerileri, araç kiralama firmaları, taksi ve 
taşımacılık şirketleri için, bunların hem kendi müşterilerine hem de çalışanlarına sterilizasyon hizmeti sunabilmeleri 
amacıyla tasarlanmıştır.
Proxind’in getirdiği yenilik, genellikle iki farklı makine ile gerçekleştirilen, iki dezenfeksiyon prosesini, taşınabilir ve 
tamamen otomatik, kullanımı rahat tek bir cihaz ile gerçekleştirilebilmesidir.
SanXTwin ultrasonik nebulizasyon prosesi ile, klima tesisatında ve yaşam ortamlarının ve araçların içerisinde en 
ulaşılmaz noktalarda yuva yapan bakterilere, virüslere, sporlara ve mantarlara karşı etki eden aktif maddeleri içeren 
dezenfekte edici sıvıları kullanır.
Ozon ile dezenfeksiyon prosesi ile, bilhassa kabin içindeki kötü kokuları gidermek için kullanılır.

/ ULTRASONİK NEBÜLİZATÖR VE OZON JENERATÖRÜSanXTwin

TAMAMEN KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR

  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

PROFESYONEL UYGULAMA

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

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

Başlatma, duraklatma, devam etme ve sonlandırma 
süreleri ve aralıklarını programlamak için, her iki işlem 
için de, üç düğmeli grafik ekran. Ayrıca, sislenecek 
dezenfekte edici sıvı miktarını ve üretilecek ozon 
miktarını ayarlamaya imkan verir.

YENİLİKÇİ ÖZELLİKLER

Yaklaşık iki yıl kullanım ömrü olan iç bataryası 
sayesinde, piyasada bulunan sensörlerden farklı olarak, 
her an ölçüme hazır, ozon ölçüm sensörü (opsiyonel).

Diğer üreticilerin yaygın olarak kullandığı 12Vdcultrasonik 
disklerenazaran 36Vdc ultrasonik diskler.

Sıvı seviyesini göreli basıncına göre algılayan hidrostatik 
tipteki yeni seviye sensörü ultrasonik nebulizatörün 
haznesi içerisinde yer alan sıvı miktarının sürekli ve gerçek 
zamanlı olarak ölçer ve ekranda bu verileri görüntüler.

İşlemin başlatıldığı, devam ettiği veya sonlandığı ve 
haznedeki sıvı seviyesi bildirimlerini almayı sağlayan, bir 
akıllı telefon, tablet ve bilgisayar ile Bluetooth bağlantısı 
(opsiyonel).
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Proxind Bilgilendirmesi

Geleneksel dezenfekte edici sprey ürünler, ağırlıkları nedeniyle fazla erken bir şekilde yere düştükleri için 
püskürtüldükleri araç içi kabinin ve klima sisteminin tamamına yayılamayan aşırı ağır dezenfektan sıvı 
damlaları oluşturur. Diğer taraftan, SanXTwin ’in 1,7 Mhz frekansta dalgalanan ultrasonik modülü ise, 
dezenfe edici sıvıyı ortam sıcaklığında 5 mikron’un altında, klima sisteminin kanallar ve hava girişleri dahil 
tamamına, araç içi kabine yayılabilecek kadar hafif partiküllere dönüştürür.
Buharlaştırıcı 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, SanXTwin ünitesine özel bir sıvı da tedarik edebilir.

Teneke sprey ürününüzü daha profesyonel bir uygulama ile entegre edin

SanXTwin’in ikinci dezenfeksiyon fonksiyonu araç kabinine ozon uygulamasıdır. Ozon, sterilize edici olarak bilinen, su, 
hava, yüzeyler ve kumaşlar üzerinde dezenfekte edici etkiye sahip doğal bir gazdır.
Ozon oksidasyon prensibine göre çalışır: ozon molekülü (O3) “oksitlenebilir” bir şey ile temas ettiğinde, ozon 
molekülünün bıraktığı fazla oksijen (O) atomu buna bağlanır ve bunu oksitler.
Çünkü ozon oldukça instabil bir gazdır ve bir oksijen atomunu (O) serbest bırakarak orijinal oksijen (02) formuna geri 
dönme eğilimi gösterir: bu nedenle, sonuç olarak yalnızca oksijen molekülü (O2) kalır.
Ozon, özellikle, virüs, küf, spor ve bakteriler gibi koku ve mikroorganizmalar üreten molekülleri oksitleyebilir. Ozon üretimi 
için kullanılan proses “Korona Deşarjı” olarak adlandırılır.

Ozon çözüm sunar!

24482 31/07/1996 say. SAĞLIK BAKANLIĞI Protokolü, bakteri, virüs, spor, küf ve akar kirliliği olan ortamların sterilizasyonu için doğal bir yöntem 
olarak, hava ve suya ozon işlemi uygulanmasını tanımaktadır
27/10/2010 tarihli SAĞLIK BAKANLIĞI ULUSAL GIDA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ- ozonu hava ve suyun işlenmesinde dezenfekte  edici ve antiseptan 
madde olarak tanımaktadır.

OTOMATİK VE SEZGİSEL ÇALIŞMA

Proxind’in SanXTwin ünitesi çeşitli fazlardan oluşan bir işleyişe sahiptir:
> Nebulizasyon İşlemi:

Proxind’in nebulizatörü ve ozon cihazı ile, nebulizasyon veya ozon uygulama olan iki işlemden biri 
gerçekleştirilebilir veya her iki işlem de istenen sıra ile gerçekleştirilebilir. Nebulizasyon işlemi için cihazın 
haznesine uygun bir dezenfekte edici sıvı doldurulması gerekir, ozon uygulama işlemi ise herhangi bir dolum 
yapılmadan gerçekleşir.

Ultrasonik nebülizatörün haznesini sislenecek dezenfekte edici sıvı ile doldurun.1

Ozon cihazını sterilize etmek istediğiniz aracın yolcu tarafındaki halının üzerine koyduktan sonra çakmak 
soketine bağlayın.1

Sterilizasyon işleminin sonunda araç kabininin 10/15 dakika boyunca havalandırılması dakika 
havalandırılması tavsiye edilir; bunun ardından araç müşteriye tam güvenli bir şekilde teslim edilebilir.4

Sterilizasyon prosesi ozon cihazının içerisinde yer alan zamanlayıcı süresi dolduğunda sonlanır.3

Ekranda ozon uygulama fonksiyonunu seçin, işlem sürelerini ayarlayın ve, ozon jeneratörünün araç kabinin 
içerisindeki havada bulunan oksijeni, araç kabininden ve klima sisteminden küflerin, mantarların, virüslerin, 
sporların ve bakterilerin yok edilmesini sağlayan ozon gazına dönüştürdüğü gerçek dezenfeksiyon işlemine 
başlamak için onay düğmesine basın.

2

Nebülizatörü sterilize etmek istediğiniz aracın yolcu tarafındaki halının üzerine koyduktan sonra çakmak 
soketine bağlayın.2

Sterilizasyon prosesi dezenfekte edici sıvı, ilgili sensör tarafından bildirilen minimum seviyeye ulaştığında, 
nebülizatörün içindeki zamanlayıcının süresi dolduğunda veya sıvı daha önceden seçilen sıvı miktarına 
ulaştığında sonlanır.

4

Sterilizasyon işleminin sonunda araç kabininin birkaç dakika havalandırılması tavsiye edilir; bunun ardından 
araç müşteriye tam güvenli bir şekilde teslim edilebilir.5

Ekranda nebulizasyon fonksiyonunu seçin, işlem sürelerini ayarlayın ve, ultrasonik nebulizatörün 
dezenfekte edici sıvıyı püskürttüğü, gerçek dezenfeksiyon işlemine başlamak için onay düğmesine basın.  
Ultrasonik nebulizasyon prosesi aracılığıyla oluşan partiküller havaya nüfuz eder ve aracın kabininin içine 
(koltuklar, halılar, gösterge paneli, direksiyon ve klima sisteminin tüm bileşenleri) eşit bir şekilde dağılarak 
etkin bir dezenfeksiyon garanti eder.

3

> Ozon Uygulama İşlemi:
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Standart modelin boyutları : 295 x 150 x 220 mm (L x H x P)

Standart model ağırlığı: 2,50 Kg

Güç kaynağı:

Anlık tüketim: 6 A

Dış kaplama malzemesi: Paslanmaz Çelik

Çalışma sıcaklığı: 0°’den +40° C’ye

Ekran: 128 x 64 piksel monokromatik grafik

Kart: Mikrodenetleyicili elektronik kartı

ÖZELLİKLERİ TEKNİK VERİLER

ÖZELLİKLERİ ULTRASONİK NEBÜLİZATÖR BÖLÜMÜ TEKNİK VERİLERİ

ÖZELLİKLERİ OZON CİHAZI BÖLÜMÜ TEKNİK VERİLERİ
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Proxind
SAN X

Araç kabinlerinin dezenfeksiyonu 
için ultrasonik nebulizatör ve 
ozon jeneratörü.

• 12 Vdc – özel güç kablosu aracılığıyla aracın
  lığıyla aracın çakmak soketinden

• 230 VAC - 230 VAC/12 Vdc - 75 W ticari tipte bir 
  harici güç besleyicisi (opsiyonel)

Ultrasonik modül frekansı: 1,7 MHz

Ozon Üretim: 200 mg/h (saf oksijen ile)

Kuvars cam tüp kullanan: bir seramik levha aracılığıyla Korona Deşarjı ile

Tedavi süreleri: 15 min (5m³), 30 min (10m³), 45 min (15m³),
60 min (20m³)

Ozon ölçümü sensörü: Pil ile ısıtmalı (opsiyonel)

Tedavi süreleri: 20° C ortam sıcaklığında 100 ml su ile yaklaşık 12 
dak

Hazne: hidrostatik seviye sensörü ile 0,40 litre - 
nebulizasyon sıvısı haznesinin kapasitesi

Bluetooth bağlantısı (opsiyonel): Sterilizasyon işlemi ile ilgili bildirimleri almayı 
sağlayan, akıllı telefon, tablet ve bilgisayar
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