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Τα καροτσάκια & καλαθάκια αγορών αποτελούν ένα 
εξαιρετικό σημείο αναπαραγωγής μικροβίων, ιών, άλλους 
ρύπους και όλων των τύπων μολυσματικών ασθενειών. 
Επιπλέον, η νέα επιδημία του ιού Sars Cov2 με τη νόσο 
Covid19, ανάγκασε τους περισσότερους εμπόρους να 
καθαρίζουν τα καροτσάκια με το χέρι με απολυμαντικά 
και μαντηλάκια. Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή δεν είναι 
αποτελεσματική για τους ακόλουθους λόγους:

� οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των 
καροτσιών μπορούν, με την πάροδο του χρόνου, να διαβρώσουν τα 
υλικά από τα οποία κατασκευάζονται τα καροτσάκια

� το ανθρώπινο δυναμικό που αναλαμβάνει αυτή την εργασία, πρέπει 
να εκτελέσει μια πολύ ιδιαίτερη & λεπτομερή εργασία και, ως εκ 
τούτου, η διαδικασία πιθανόν να είναι ανεπαρκής

� ορισμένοι τύποι καθαριστικών μπορεί να μην είναι αποτελεσματικοί 
έναντι ορισμένων τύπων ρύπων, και

� ορισμένοι τύποι χημικών καθαριστικών μπορεί να προκαλέσουν 
αλλεργικές αντιδράσεις σε πελάτες και υπαλλήλους που, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, είναι χειρότερες από τις ασθένειες που 
καταπολεμούνται

Τα καροτσάκια αγορών αντιπροσωπεύουν μεγάλο κίνδυνο για 
την υγεία τόσο των υπαλλήλων του τομέα λιανικής όσο και των 
καταναλωτών γενικότερα. Επομένως, χρειάζεται ένα σύστημα 
που θα μπορεί να τα απολυμαίνει εύκολα, γρήγορα & 
οικονομικά από μια μεγάλη ποικιλία μικροβίων και ιών.
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Την λύση έρχονται να δώσουν οι συσκευές απολύμανσης με 
τεχνολογία UV. Ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης, 
της διάρκειας απολύμανσης του αυτοματισμού ή μη, 
χρησιμοποιείται τεχνολογία UVC. Επιπροσθέτως της UV 
ακτινοβολίας, η απολύμανση μπορεί να συνεπικουρηθεί με όζον 
ή άλλα απολυμαντικά. Η συσκευή απολύμανσης αποτελείται 
από ένα θάλαμο δωμάτιο με πηγή φωτός UV, το οποίο 
απολυμαίνει μέσω της δράσης του. Ο πελάτης τοποθετεί το 
καροτσάκι ή καλαθάκι εντός του θαλάμου, και εκπέμπεται η 
ακριβής ποσότητα ακτινοβολίας που καταστρέφει όλους τους 
ιούς και τα βακτήρια. Μπορείτε όμως να το χρησιμοποιήσετε και 
με μια αλυσίδα καροτσιών όπου οδηγούνται αργά μέσω του 
μηχανήματος για απολύμανση.

Η συσκευή απολύμανσης διαθέτει την αναγκαία μηχανική και 
ηλεκτρονική προστασία και είναι πολύ εύκολη και ασφαλής 
στο χειρισμό. Η διάρκεια ζωής λαμπών UV είναι 8.000 ώρες. 
Η συσκευή δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη συντήρηση στη 
διάρκεια ζωής της.

Η συσκευή μπορεί να διαμορφωθεί πλήρως στο brand σας και μπορεί 
επίσης να εξοπλιστεί με οθόνη LCD για αναπαραγωγή διαφημιστικών 
μηνυμάτων, όπως επίσης για φόρτιση και απολύμανση κινητών 
τηλεφώνων, δίνοντας προστιθέμενη αξία στη συσκευή.

Οι συσκευές είναι ελεγμένες μικροβιολογικά και έχουν 
ρυθμιστεί σωστά για να εκπέμπουν μια ακριβή δόση 
ακτινοβολίας για την ολοκλήρωση της απολύμανσης.
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