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Mennyezeti UV-C-levegőfertőtlenítő –
mennyezetre szerelt

A Philips mennyezeti UV-C-levegőfertőtlenítő készüléksorozat részeként ezt a

készüléket úgy alakítottuk ki, hogy álmennyezetekre rögzítve fertőtlenítse a levegőt

számos különböző alkalmazási területen. A kis belmagasságra optimalizált UV-C-

sugarak a készülék szintjén és afelett oszlanak el, a speciális reflektorok és a

káprázásgátló rács pedig a beállított irányba sugározzák az UV-C-fényt. Mindez

lehetővé teszi egy helyiség levegőjének fertőtlenítését, miközben a bekapcsolt

készülék alatt folytatódhat a napi üzleti tevékenység.

Előnyök
• Lehetővé teszi a levegő csendes fertőtlenítését, miközben az üzleti tevékenység

folytatódhat a készülék alatt

• Megfelelő légáramlású szobákban 10 perc alatt semlegesíti a φX174 kolifág vírusok

99,9%-át (lásd a további információkra mutató URL-t).

• Philips UV-C-lámpákat és vezérlőket használ

• Környezetbarát – nem bocsát ki ózont a használata során és után
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Szolgáltatások
• Mellékelt Philips PL-S TUV lámpa: 4x9 W
• Max. rövidhullámú UV-sugárzás: 253,7 nm (UV-C)

• A káprázásgátló rácsok és a reflektor az UV-C-fényt a készülék szintjén és fölötte

sugározzák, ahol általában nem járnak emberek

• Felületre, álmennyezetre rögzíthető

• Megfelel a fotóbiológiai biztonságra vonatkozó IEC 62471 szabványnak

Alkalmazás
• Irodák

• Üzletek

• Élelmiszerüzletek

• Vendéglátóipar

• Iskolák

• Bankok

• Mosdók

Figyelmeztetések és biztonság
• VESZÉLY: A 3. kockázati csoportba tartozó UV-termék. Mint minden fertőtlenítő rendszert, az UV-C-fényű lámpákat és eszközöket

is a megfelelő módon kell felszerelni és használni. Az UV-C-fénynek való közvetlen kitettség veszélyes: a leégéshez hasonló

hatást kelt a bőrön, és súlyosan károsíthatja a szaruhártyát.

• Mivel az UV-C-fény a szem számára láthatatlan, a mennyezeti UV-C-levegőfertőtlenítő készüléket a kellő védőelemekkel együtt

kell telepíteni, hogy biztonságosan lehessen őket üzemeltetni. A mennyezeti UV-C-levegőfertőtlenítő készülék csak olyan

rendszerekben használható, amelyekben megfelelő védőelemek találhatók, ideértve többek között a telepítési és/vagy használati

útmutatóban említetteket.

• A UV-C-fénynek való közvetlen kitettség veszélyes. A Philips UV-C-lámpatestrendszereket kizárólag hivatalos partnerek

értékesíthetik, és szakképzett szerelőknek kell telepíteniük őket, betartva a vonatkozó szigorú biztonsági és jogi

követelményeinket. UV-C-termékeink nem használhatók közvetlen vagy közvetett módon halált, személyi sérülést vagy

környezeti kárt okozó módon és tevékenységekhez.

Versions

UV-C upper air CM SM355B
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Termék részletei

UV-C upper air CM SM355B-

DPP02

UV-C upper air CM SM355B-
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Mennyezeti UV-C-levegőfertőtlenítő – mennyezetre szerelt

© 2023 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt

szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló

intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem

képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik.

Minden védjegy a Signify Holding vagy a megfelelő tulajdonosok birtokában áll.

www.lighting.philips.com

2023, Április 17 - az adatok változhatnak


