
Huwa-San© Fogger  
Huwa-San Fogger är en pålitlig och lättanvänd  
maskin för att decinficera hela rum. Den möjliggör för 
användaren att desinficera alla ytor i privata, publika och 
industriella lokaler på ett snabbt och säkert sätt. 
Huwa-San Fogger använder Huwa-San TR-12,5  
(12,5 % väteperoxid) som desinfektionsmedel. Det är en 
färglös och doftfri vätska som efter att ha verkat klart 
 endast efterlämnar vatten och syre, inga skadliga rest-
ämnen. Medlet verkar effektivt mot bakterier, svamp, virus, 
sporer och mykobakterier. Maskinens tydliga digitala display 
och det kompakta formatet gör  den till det mest användar-
vänliga alternativet på dagens marknad.

Stoppar smittspridning
Vårdrelaterade infektioner överförs inte bara från patient 
till patient, utan även via sjukhuspersonal, vatten och luft. 
Patientens närmiljö kan också vara en viktig källa till dessa 
och andra infektioner. Många mikroorganismer (bakterier, 
men även virus och sporer) som orsakar infektioner (till 
exempel MRSA och COVID-19) kan finnas i sjukhusmiljön, 
där de kan överleva på torra ytor i dagar, veckor och till och 
med månader. Ytor som är svåra att nå riskerar att vara  
en källa till smitta. Huwa-San© Foggers unika prestanda 
hjälper dig både att förebygga smitta och att minimera ett 
pågående utbrott.
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GENERELLT 

Modell Huwa-San© Fogger Tankvolym 1 liter

Vätska Huwa-San TR-12,5

Hölje Ytterhölje i plast och metall-
skivor (IP20)

ID på flaska RFID

Munstycke Venturi Skärm 5-tums touch-screen  
(800 x 480 pixlar)

Anslutning till elnät Löstagbar nätsladd CE-certifiering Ja

SPECIFIKATIONER

Spänning 230 V Frekvens 50 Hz

Vikt Huvudapparat: 9 950 gram 
Munstycke: 540 gram 
Nätsladd: 310 gram

Effekt Ca 900 W

Mått 376 x 278 x 414 mm

FUNKTIONER

Fjärrkontroll Nej Garanterad mikrobiologisk 
effektivitet

Bakterier: 5-log-reduktion;  
jäst, svamp, virus, mycobakte-
rier: 4-log-reduktion; bakteriella 
sporer: 3-log-reduktion

Desinfektionsmetod Kall dimma Ljudnivå 90 dB (utan munstycke)

Flöde 30–35 ml/min Timer Nedräkning

Maximal rumsvolym per enhet 142 m³ Dimning > 30 min

Luftomsättning 6,9–8 s/m³ Väntetid klar > 120 min

Disinfektionsvolym per rumsvolym 7 ml/m³ Garanti 3000 arbetstimmar  
eller upp till 2 år

Droppstorlek 20–30 μm

 ✔ Effektiv, snabb och lättanvänd

 ✔ Snabbverkande mot patogener

 ✔ Biologiskt nedbrytbar, bildar 
endast vatten och syre

 ✔ Icke frätande

 ✔ Hela rummet blir desinficerat  
– även svåråtkomliga ytor

 ✔ Kan användas proaktivt, 
schemalagt eller vid ett utbrott

1. Anslut 2. Skruva i flaskan 3. Ange rummets  
 storlek på displayen

4. Försegla rummet och låt  
 maskinen göra jobbet!

www.ospreydc.se  •  info@ospreydc.se  •  Tel 076-80 88 600

TEKNISK INFORMATION 

http://www.ospreydc.se

