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Mennyezeti UV-C-levegőfertőtlenítő – falra
szerelt

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

készüléket úgy alakítottuk ki, hogy falakra 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
• A Philips UV-C típusú mennyezeti levegőfertőtlenítő lámpatestjei a helyiség

légterében 10 percen belül a COVID-19-fertőzést okozó SARS-COV-2 vírus

99,99%-át képesek inaktiválni, míg 20 perc elteltével kimutathatatlan szintre

csökken a vírus mennyisége. [1]

• A gyors fertőtlenítő hatásnak köszönhetően a COVID-19-fertőzést okozó SARS-

CoV-2 vírus mennyisége már 2 perc alatt is 83,6%-kal csökkent a helyiségben. [1]

• Lehetővé teszi a levegő csendes fertőtlenítését, miközben a készülék alatt

folytatódhat a munkavégzés

• Philips UV-C-lámpákkal és előtétekkel

• Környezetbarát – használat közben és után sem bocsát ki ózont
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Szolgáltatások
• Philips T5 TUV 25 W-os lámpa mellékelve

• 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

• Falra szerelhető

• 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 UV-C-fényű

mennyezeti levegőfertőtlenítő készüléket a kellő védőelemekkel együtt kell telepíteni, hogy biztonságosan lehessen őket

üzemeltetni. Az UV-C fényű mennyezeti levegőfertőtlenítő készülék csak megfelelő védőelemekkel ellátott rendszerekben

használható, ideértve – többek között – a szerelési és/vagy használati útmutatóban említett elemeket és intézkedéseket. Az UV-

C fénynek való közvetlen kitettség veszélyes. A Philips UV-C-lámpatestrendszereit kizárólag hivatalos partnerek értékesíthetik,

szerelésüket pedig csak szakképzett szerelők végezhetik, betartva a vonatkozó szigorú biztonsági és jogi előírásokat. UV-C-

termékeink nem használhatók közvetlen vagy közvetett módon halált, személyi sérülést vagy környezeti kárt okozó módon és

tevékenységekhez.

• [1] A CAP, CLIA és AABB Certified Safety Reference Laboratory tanúsítványokkal rendelkező Innovative Bioanalysis megfelelő

légcserével ellátott helyiségben végzett laboratóriumi tesztjének eredményei alapján. A részletekről a tanulmányban

tájékozódhat, amelyet a weboldal „Kapcsolódó anyagok” részén érhet el.

Versions

UV-C disinfection upper air Wall

mounted version
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Méretezett rajza

Termék részletei

Access to lamp and product

maintenance

Wall mounting plate and indicator

light
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