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Náplní zařízení je roztok Q-live. Lze ho použít 
pro letadla, autobusy, tramvaje, vlaky, 
interiéry, uličky supermarketů, haly, 
nemocnice a další kontaminované prostory.

Q-live je prostředek, který bojuje se všemi druhy 
patogenů: bakteriemi, viry, houbami, kvasinkami 
a plísněmi.

Doporučuje se používat především během 
chřipkového období se zvýšeným výskytem 
virových a bakteriálních onemocnění. Je vyvinut 
z přírodních látek, díky kterým je zcela 
bezpečný.

Tajemství účinnosti Q-live spočívá v jeho 
dvoufázové aktivitě hlavních složek. Útočí na 
buněčnou membránu mikrobů a stříbro 
rozdrcené díky monoionické technologii do 
velikosti nanočástic (<0,2 nm)  proniká dovnitř 
patogenních buněk a trvale je ničí. Tato 
kombinace zvyšuje účinek složek více než 
stonásobně.

Q-live je bezpečný přípravek, který neohrožuje 
lidské zdraví a při jehož aplikaci nehrozí 
kontaminace chemickými látkami.

V hlavní roli nanotechnologie

Aplikace dezinfekce ve formě aktivní mlhy na bázi nanotechnologie dezinfikuje místa 
účinněji než tradiční řešení pomocí spreje nebo čištění. Speciální mlžná tryska 
vytvoří aktivní mlhu, která vyplní prostor a zaplní každé místo, i to, které nebylo 
vystaveno přímé aktivaci mlhy. Zamlžení garantuje dezinfekci celého prostoru, nejen 
pouhého povrchu.
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Použití systému pro autobusy: jedna náplň o 12l vydrží
 na 36 autobusů

Spotřeba kapaliny:  0,1l–0,5l/min

Klíčové prvky systému:

Parametry systému:

3Spotřeba vzduchu:  0,1m /min

ź COD11 mlžící tryska na stativu
s 10metrovou vzduchovou hadicí

ź Nerezová nádoba na tekutinu

Celková provozní doba systému:  cca 40 min

ź Elektrický vzduchový kompresor 230V
ź Manipulační jednotka na kolečkách

Spotřeba kapaliny:  0,8l–1l/min

Klíčové prvky systému:

Parametry systému:

ź Hadicový konektor pro vzduchové potrubí s redukčním ventilem

3Spotřeba vzduchu:  1,2m /min
Požadovaný tlak vzduchu v systému: 4–4.5 baru

ź ND 49 nebo Nd62 mlžící tryska se stativem
ź Nádoba na tekutinu: 30, 50 nebo 75 litrů

DVA DRUHY PŘÍSTROJŮ
DLE VELIKOSTI
DEZINFIKOVANÉHO PROSTORU

Souprava pro dezinfekci malých prostorů je 
kompletní a snadno použitelná jednotka na 
kolečkách. Je určena pro dezinfekci vozidel 
nebo zasažených prostorů, které vyžaduji časté 
ošetření. Je vhodná pro dezinfekci autobusů, 
tramvají a vlaků. Sada může být použita i pro jiné 
prostory nebo místnosti.

Kompaktní dezinfekční sada COD11
pro dezinfekci autobusů a malých 
prostorů

Doporučená doba pro zamlžení autobusu je cca 
2 minuty a pro kloubový autobus 4 minuty. 
Systém je navržen tak, aby dezinfikoval všechny 
povrchy i objem vzduchu ve vozidle.

DEZINFEKCE DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ 
A MENŠÍCH PROSTORŮ

DEZINFEKCE HAL, CHODEB A VĚTŠÍCH PROSTORŮ

Dezinfekční sada ND ke kompresoru pro haly, chodby
a jiné prostory

ND Dezinfekční sada je sada prvků, které mohou být připojeny ke kompresoru pro 
vytvoření účinného dezinfekčního systému pro zamlžení větších prostor, např. haly, 
chodby, místnosti. Dva typy trysek lze použít k zaplnění delších místností (např. 
chodby) nebo prostornějších místností.
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