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For customers outside of Sweden, Norway, Denmark:

För kunder inom Sverige, Norge, Danmark

BYOPRO™ ELEKTROSTATISKT SPRAY SYSTEM
Att förebygga smittspridning och sjukdomar har aldrig varit viktigare. Risken för smitta är stor inom områden
som kontor, gym och skolor på grund av gemensamma utrymmen och ytor som rymmer ett brett spektrum
av mikroorganismer. Traditionella desinficeringsmetoder är inte utformade för att effektivt nå alla ytor som
även ofta leder till korskontamineringar. Vilket leder till onödig smittspridning.

Innovativ teknik för att
minska kostnader som
smitta kan orsaka
• De ekonomiska kostnaderna
för sjukskrivningar i samhället
uppgick 2020 till över

= 65 MILJARDER KRONOR
Källa: Scandia.se

MRSA,
VRE, ESBL
etc ökar stadigt
Smittan beräknas öka

3 GGR

KOSTNADER

innan 2050

21 365 KR
PER ANSTÄLLD

Kostnaden för
Arbetsgivare 2019

24,4 MILJARDER
Pga sjukfrånvaro
Källa: Ekonomifakta.se

Innovativa och effektiva
desinficeringssystemet
ByoPro™ är en revolutionerande elektrostatisk spruta som är utformad
att desinficera alla ytor, även svåråtkomliga områden med full täckning.
ByoPro ™ överlägsna täckning av
ytor minskar sjukdomar samtidigt
som det sparar tid, kemikalier och
pengar. Eliminerar även korskontamineringar som annars lätt uppstår.
• Minskar patogener i
svåråtkomliga områden
• Kunden kan återgå till området
direkt efter avslutad desinficering

Minskad tid

75%

snabbare1

Täcker stora
utrymmen

1,700 KVM
per tim2

Minskad
kostnad

65%

mindre kem1

1. Jämnförelse med en handspruta
2. När du sprayar föremål med komplexa geometrier/ytor minskas arbetshastigheten.
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BYOPRO™ ELEKTROSTATISKT SPRAY SYSTEM
Överlägsen täckning med

Jämförelse Täckningsgrad

ByoPro™ elektrostatiska spruta. Ger en
jämnare täckning på ytor jämfört med
andra sprutor2 som finns på marknaden idag.
Enastående yttäckning som letar sig in även
på svåråtkomliga områden. Säkrar områden
mot patogener och smittorisk.
Handspruta

Pumpspruta

Batteridriven enhet

ByoPlanet®

Begränsad täckning

Begränsad täckning

Begränsad täckning

Överlägsen täckning

BYOPRO
SPECIFIKATION
ByoPro™ Elektrostatiskt Appliceringssystem

Storlek
L 40,6 cm x B 25,4 cm
x H 73,7 cm

ByoPro™ elektrostatiska spruta konstruerades med
tanke på slutanvändaren. Den är hållbar, mobil och
extremt effektiv vid elektrostatisk applicering.

Vikt
20 kg

Ergonomiskt utformad för att passa alla
användare oavsett storlek1

Fraktvikt
24 kg

Idealisk för stora utrymmen, täcker rum på
ca 30 kvm per minut1

Elektrisk specifikation
MS-715 115 VAC
60 Hz ~6 amps
MS-740 220 VAC
50 Hz ~3 amps

Drifttid 10 000 arbetstimmar
Kan användas i de flesta faciliteter, idrottsanläggningar, gym, skolor, flygplatser, vård,
tandvård, restauranger, veterinär, kontor etc.

Slanglängd
2,45 m

Anpassat kem
Salvesan Desinficeringsmedel
• Hypoklorsyra (HOCl)
• Produkter består av salt och vatten = minimal rest
• EN-Tester: BSEN 13727, 1276, 13704, 1656, 14476, 14204, 13697
• Stabil, hållbarhet 12 månader
• Ph neutral, skonsam vid känslig hud
• Godkänd av ECHA (European Chemical Agency) 95-List
• Effektiv på alla ytor, både hårda och mjuka. Lämnar inga märken
• Veganskt. Tillverkningen är anpassad för veganer
• Effektiv att neutralisera dåliga lukt

Flödesmängd
4.3 oz/min (130 ml/min)
Längd på sladd
7.62 m
Fraktkapacitet
12 enheter per pall
122 x 102 x 136 (cm)

1. Vid applicering av föremål med komplexa geometrier ytor och/eller textila ytor minskar täckningsgraden
2. Traditionella och/eller andra sprutor inklusive pumpsprutor
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Certifications
UL, ULC, TUV

FÖRSÄLJNING

ByoPro

TM

BESTÄLL ETT BYOPLANET®
ELEKTROSTATISKT SPRAY SYSTEM
BESÖK BYOPLANET.SE
GÄLLER SVERI G E, N O RG E, DAN MAR K

DISTRIBUTÖR INFORMATION
BYOPLANET SCANDINAVIA AB
Lillerudsvägen 12c,
141 32 Huddinge, Sweden
Tel. +46 (0)739 889900
fredrik@byoplanet.se | info@byoplanet.se
WWW.BYOPLANET.SE

BYOPRO INTL. SELL SHEET SWEDEN VER. 03 - 04-15-2021

ELECTROSTATIC SPRAYER

