
MCMINI 20 - 40
Автономни системи за
UV-C дезинфекция на
въздух в помещения

MCmini е компактен стерилизатор за въздух. Изработен е от неръждаема стомана с кутия, която
идеално се вписва във всяка стая. 

С MCmini можем да обработваме въздух 24 часа на ден дори с присъствието на хора в помещението.
Това гарантира добра дезинфекция, поддържаща под контролните микробиологични нива. Предаван
в UV устройството, въздухът влиза в контакт с мощна UVC лампа, която е в състояние да промени ДНК

на микроорганизмите, като бактерии и вируси. Вграден безшумен вентилатор в кутията гарантира
добър звуков комфорт. Поддръжката на MCmini също е много лесна: UV-C лампата и филтърът трябва

да се подменят веднъж годишно

MCmini могат да бъдат
инсталирани в: 

офиси, чакални, болници,
операционни зали, училища,

кина, частни къщи, фармация,
ферми, промишлени

предприятия, развъдници и др.

Модел: MCmini20 - за помещения с обем 40 кубични метра
Модел: MCmini40 - за помещения с обем 80 кубични метра

Уредът MCmini може да бъде монтиран на стена, на таван или
свободно стоящ на бюро, маса в трапезария, маса в стая за събрания

(за изсмукване и дезинфекция на издишания от хората въздух) 



Производителят S.I.T.A. - Италия съществува на
пазара от 1982 г, като през годините се превръща

във водеща компания в проектирането и
производството на UV системи и филтри от
неръждаема стомана. S.I.T.A. е динамично

развиваща се компания и може да се похвали с
широка гама от продукти, способни да задоволят

най-различни изисквания както на битови, така и на
индустриални потребители. 

Производството на SITA е в непрекъсната еволюция
и разширяване като резултат от професионализъм и

силна синергия от страна на целия персонал на
компанията. 

В комплекта са включени монтажни елементи

Размери на уреда: 
400 x 200 x 120 mm (MCmini 20); 
720 x 200 x 120 mm (MCmini 40)

В комплекта са включени монтажни елементи

Температурен дипазон на работа: 5-50 °C
Материал на корпуса: неръждаема

стомана AISI 304
Захранване: 230 V – 50/60 Hz

Дължина на кабела: 10 m
Клас на защита: IP 55

LED индикация за работа

Консумирана мощност: 
33 W - MCmini 20; 51 W - MCmini 40

CE сертификация
Инструкция на български език
Страна на произход: Италия

Бостънският университет потвърждава
ефективността на

източниците на светлина UV-C за деактивиране на
вируса,

причиняващ COVID-19
Екипът е приложил доза 5mJ/cm2, което е довело до 99%

намаляване на вируса SARS-CoV2 за 6 секунди. 
Въз основа на данните е определено, че доза 22mJ/cm2 ще доведе

до 99,9999% намаляване за 25 секунди
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