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CUBE S е преносима система ,  

предназначена за дезинфекция на 

работни пространства, жилищни 

помещения, болници, хотелски стаи, 

пазари, магазини, аптеки, автобуси, 

автомобили или всяко друго 

пространство до 300 кубически метра. 

 

 

ПРОЕКТИРАН ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, 

ИЗПОЛЗВАН НАВСЯКЪДЕ! 

 

Cube S - доказано 
ефективен 

дезинфекциращ апарат 
срещу COVID-19 
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Представяме Ви новият CUBE S, високоефективен преносим атомизатор на 

вирусоциди и биоциди, предназначен за дезинфекция на въздуха и повърхностите в: 
 

1.Болнични стаи 

2. Болнични зали и лаборатории до 300  куб. м 

3. Лекарски и стоматологични кабинети 

4. Линейки 

5. Училищни стаи 

6. Стаи в детски градини и детски яли 

7. Автобуси и микробуси от градският транспорт 

8. Вагони на метрото  

9. ЖП Вагони 

10. Самолети 

11. Кабинети в обществени и социални институции. 

12. Ресторанти и заведения 

13. Хотелски стаи и прилежащите коридори и помещения. 

14. офиси 

15. магазини 

16. Частни домове 

17. Козметични и фризьорски салони 

18. Лаборатории 

19. Църкви, джамии храмове 

20. Производствени помещения. 
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Предимства: 
 
 

1. Лесен за работа. Не се изисква служител със специално образование. 

2. Бързо действие. 

3. Лек и преносим. 

4. Един апарат може да се използва за много помещения в един обект. 

5. Уреда работи в автоматичен режим и спестява разходи от човешки 

ресурси и фонд работна заплата.  

6. Икономичен и ефективен. 

7. Гарантирано почистващ въздуха от вируси. 

8. Гарантирано почистващ 100 % от повърхностите, дори и на най трудно 

достъпните места. 

 

 
.  
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НАЧИН НА РАБОТА 
 

1. Поставете CUBE S  в центъра на помещението.  

2. Уверете се че в помещението няма работещи уреди с открит пламък 

или открити нагреватели. 

3. Уверете се че контейнерът е пълен с избраният от Вашето ръководство 

вирусоцид. 

4. Поставете таймера режим съразмерен с кубиците на помещението. 

     5. Включете в електрическата мрежа. 

     6. Уверете се че в помещението няма други хора или домашни любимци. 

     7. Включете бутона старт и напуснете помещението. 

     8. Заключете помещението или поставете стикер обозначаващ че се 

извършва дезинфекция. 

    9. След като уреда автоматично се изключи помещението е готово за 

използване. 
 

Защо CUBE S e ефикасен срещу SARS-COV 2 /принцип на работа/ 
 

1. Мощен вентилатор засмуква и под огромно налягане обработва 100% от 

въздуха в помещението, правейки така че въздухът преминава през течният 

вирусоцид, заложен в контейнера. 

2. На практика активното вещество на вирусоцида е в пяк допир с вирусите във 

въздуха и ги обезвреждат. 

3. При преминаването на въздуха през вирусоцида се образува почти 

невидима, суперфинна суха мъгла. 

4. Мощен вентилатор изстрелва в помещението сухата мъгла която 

представлява атомизиран вирусоцид и въздух. 

5. Финната мъгла е лека и се разнася в цялото помещение вследствие на 

мощният центробежен поток на въздуха. 

6. Сухата мъгла от вирусоцид е с огромна покривна повърхност и на практика 

покрива равномерно и фино всяка открита повърхност, включително и 

невидимите за човешкото око /фуги, цепнатини, наранени повърхности и 

др./ 

7. Попаднала на повърхността сухата мъгла чрез активното вещество на 

вирусоцида, убива всички вируси. 
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ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНИЯТ ОТ ВАС ТЕЧЕН ДЕЗИНФЕКТАНТ 
 

1. За да гарантирате биосигурност и 99.99 % защита за Вас и Вашите клиенти, 

течният дезинфектант, който използвате  трябва да съдържа 70% етанол. По-

ниското съдържание на етанол прави дезинфектанта неефективен. По-

високото съдържание  води до изсъхване на кожата.  
2. Важно е да знаете, че системата работи само с течен дезинфектант. Всяка 

друга консистенция, различна от течност ще задръсти помпата. 

Дезинфектантите, които съдържат много глицерин, могат да увредят 

ултразвуковата дюза. 
 

Важно: Не използвайте дезинфектант на хлорна основа. 
 

РАЗХОД НА ИЗПОЛЗВАНИЯТ ОТ ВАС ТЕЧЕН ДЕЗИНФЕКТАНТ 
 

1. Препоръчваме Ви да използвате доза от 3 милилитра на куб. метър. Ако 

използваният от Вас дезинфектант е качествен, тази доза е достатъчна. 
2. Със системата CUBE S, Вие ще спестите излишен разход на дезинфектант. 

 
 

ТТ ДАННИ 
 
 

1. Мощност: 650 W 

2. Налягане на вентилатора: 180 mbar 

3. Работна скорост: 17000 rpm 

4. Ниво на шум: 105 db 

5. Тегло: 6,3 кг 

6. Размери Д/Ш/В: 205/315/252 

7. Работен контейнер за вирусоцид: 1 литър. 
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ГАРАНЦИИ: 
 

1. Пълната гаранция на системата е 2 години. 
2. Предлагаме след гаранционен сервиз. 

 
 

 
 

 

Вашето здраве е от първостепенно значение за нас! 

 

Благодарим Ви за вниманието! 

            

 

           С уважение: Екипът на ADVA 

           www.bioadva.com 

           sales@bioadva.com 
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