
Hatékony,
biztonságos és igazolt
fertőtlenítés percek
alatt (KIZÁRÓLAG
PROFESSZIONÁLIS
FELHASZNÁLÁSRA
KÉSZÜLT)
UV-C fertőtlenítő kamra

Az UV-C-fertőtlenítő kamrát professzionális, de nem orvosi használatú tárgyak

fertőtlenítésére terveztük. Csírátlanító UV-sugárzási sáv teljesítményspektrummal

bíró Philips UV-C-lámpákat használ, amelyek hatékonyan, percek alatt

hatástalanítják a kórokozókat, pl. vírusokat, baktériumokat és gombákat, beleértve a

COVID-19 betegséget okozó SARS-CoV-2 vírust is. Az UV-C lámpatechnológia

nemcsak a kórokozók ellen leghatékonyabb teljesítményspektrumot használja, de a

piacon megtalálható néhány megoldástól eltérően nem bocsát ki az egészségre

potenciálisan veszélyes ózont, így az eljárást vegyszermentessé teszi, valamint

semmi sem rakódik le használat közben és azután. Rozsdamentes acél házzal és

hőkezelt üvegből készült kémlelőablakkal rendelkezik. A kémlelőablakon keresztül

biztonságosan meg lehet győződni arról, hogy a fertőtlenítő lámpák működnek, és a

fertőtlenítő ciklus folyamatban van, mivel a lámpák működés közben lilán

világítanak. A belsején a fényt jól visszaverő bevonat található, a hálós

tálcaszerkezet pedig minimalizálja az árnyékokat és maximalizálja az UV-C-dózist –
így biztosított a hatásos és gyors fertőtlenítés. A készülék üzemeltetése egyszerű,

csupán az időtartamot beállító forgógombot, valamint a be- és kikapcsológombot

kell használni. A felhasználó egyszerűen kinyitja az ajtót, behelyezi a fertőtlenítendő

Product family leaflet, 2023, Április 17 az adatok változhatnak

LightingLighting



tárgya(ka)t a kijelölt tálcá(k)ba, bezárja az ajtót, bekapcsolja a tápellátást, majd

beállítja a fertőtlenítés időtartamát a felhasználói kézikönyvben lévő táblázatban

szereplő ajánlott idők alapján. Az időzítő értesíti a felhasználót, amint a fertőtlenítő

ciklus befejeződött, ezután a felhasználó kiveszi a tárgya(ka)t, bezárja az ajtót, végül

pedig kikapcsolja a készüléket. Az UV-C-kamra kockázatmentes készülék, amely a

felhasználói kézikönyv utasításai alapján teljesen biztonságosan használható beltéri

környezetben, mivel az UV-C-sugárzásnak való véletlen kitettséget megakadályozó

biztonsági funkciókkal, többek között a lámpák eltörését akadályozó védőelemekkel

rendelkezik. Az UV-C-fertőtlenítő kamra számos beltéri (de nem orvosi) alkalmazás

esetén biztonságosan használható tárgyak és (közösen használt) készülékek

hatékony csírátlanítására.

Előnyök
• A Boston University egyetemen az új fertőző betegségeket vizsgáló nemzeti

laboratórium (National Emerging Infectious Diseases Laboratories, NEIDL) által

biztosított adatok (az ilyen adatok a Boston University jövőbeni tudományos

publikációjában fognak megjelenni) azt mutatják, hogy amikor laboratóriumi

körülmények között a Signify UV-C fényforrásaival besugározták egy SARS-CoV-2

vírussal (a COVID-19 fertőzést okozó vírus) beszennyezett anyag felületét 5

mJ/cm2 UV-mennyiséggel (6 másodpercig), a felületen található SARS-CoV-2

vírus mennyisége 99%-kal csökkent. Ugyanez a tanulmány azt állapította meg,

hogy 22 mJ/cm2 UV-C mennyiség a felületen lévő SARS-CoV-2 vírus 99,9999%-

os csökkenését okozza (25 másodpercig tartó sugárzás esetén).

• Bizonyítottan hatásos fertőtlenítés a lámpa és a lámpatest hosszú élettartama

alatt

• Nem bocsát ki veszélyes ózont a használata során és azután

• Az UV-C sugárzásnak való véletlen, közvetlen kitettséget megakadályozó

biztonsági funkciókkal rendelkezik

• Egyszerűen üzemeltethető

Szolgáltatások
• A fényt erősen visszaverő belső bevonat a hatékony és gyors fertőtlenítésért

• A lámpa pozícióját és a tálca hálós szerkezetét úgy alakították ki, hogy

minimalizálja az árnyékokat, és maximalizálja a tárgyak UV-C fénynek való

kitettségét

• A hőkezelt üveges kémlelőablakon keresztül biztonságosan rá lehet látni a

tárgyakra, és ellenőrizni lehet, hogy az összes UV-C lámpa működik-e a

fertőtlenítési ciklus alatt

• A Philips TL Mini TUV lámpák a termék részét képezik, és gyárilag fel vannak

szerelve

• Max. rövidhullámú UV-sugárzás: 253,7 nm (UVC)

• 2 biztonsági érzékelőkapcsoló található a kamraajtó mögött (felül és alul),

amelyek kikapcsolják az UV-C lámpákat, ha az ajtókat véletlenül kinyitják a

fertőtlenítési folyamat során

• Megfelel minden hatályos előírásnak és szabványnak

• Eltávolítható középső tálca (UVCC200) a nagyobb tárgyak fertőtlenítéséhez

• Rozsdamentes acél kamra strapabíró, akár 6 kg tömegű tárgyat is elbíró tálcákkal

UV-C fertőtlenítő kamra
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Alkalmazás
• Kereskedelmi üzletek (különösen amelyek lehetővé teszik nagyobb higiéniai

kockázattal járó termékek, pl. ékszerek, kozmetikai cikkek, fehérneműk,

szemüvegek, fejhallgatók, játékok stb. fel- és kipróbálását)

• Gyógyszertárak

• Irodák

• Bankok

• Szállodák

• Iskolák és egyetemek

• Közösségi étkezőhelyek és éttermek

• Ipari konyhák

• Fitnesstermek

• Borbélyüzletek és szépségszalonok

• Elektronikus kereskedelmi csomagátvevő pontok

• Futárszolgálati pontok

Figyelmeztetések és biztonság
• VESZÉLY: A 3. kockázati csoportba tartozó UV-termék. Az UV-C-fényű lámpákat és kamrát is a megfelelő módon, a felhasználói

kézikönyv utasításai szerint kell felszerelni és használni.

• Az UV-C-fertőtlenítő kamra az orvostechnikai eszközök tárgyak fertőtlenítéséhez nem rendelkezik jóváhagyással, nem ilyen célra

tervezték, ezért arra nem használható

• Kizárólag hivatalos partnerek értékesíthetik, és szakképzett szerelőknek kell telepíteniük őket, betartva a vonatkozó szigorú

biztonsági és jogi követelményeinket. UV-C-termékeinket nem olyan alkalmazásokhoz vagy tevékenységekhez szántuk, ahol

használatuk halált, személyi sérülést és/vagy környezeti károkat okozhat.

• Az UV-C-fénynek való közvetlen kitettség veszélyes: a leégéshez hasonló hatást kelt a bőrön, és súlyosan károsíthatja a

szaruhártyát. Az UV-C lámpákat csak a felhasználói kézikönyvben leírt lámpapozíciókban szabad felszerelni és használni

• Kisállatot vagy csecsemőt szigorúan tilos az UV-C kamrába helyezni

• Az UV-C kamrát szigorúan tilos erőszakkal ajtó nélkül, nyitott ajtóval vagy leszerelt kémlelőablakkal üzemeltetni

• Az UV-C készülékek vírusok, baktériumok, egysejtűek, gombák és más káros mikroorganizmusok elleni hatékonyságának leírása

az „Előnyök” részben található. A Signify és vállalatcsoportja nem ígéri meg és nem garantálja, hogy az UV-C készülékek

használata bárkit megvéd bármilyen káros mikroorganizmussal vagy betegséggel való megfertőződéstől, vagy megelőzi ezt.

Bármilyen értékesítési vagy forgalmazási szerződésben, illetve az UV-C készülékek rendelkezésre bocsátásához kapcsolódó

bármely más dokumentumban foglalt, a Signify vállalatra és vállalatcsoportjára vonatkozó bármilyen felelősségkizáráson és -

korlátozáson felül, az előbbieket nem korlátozva a Signify és vállalatcsoportja semmilyen felelősséget nem vállal semmilyen

olyan igényért vagy kárért, amely az UV-C készülékek bármilyen, az alkalmazási területük leírásában, illetve használati és/vagy

telepítési útmutatójukban leírt rendeltetésüktől, illetve telepítési és üzemeltetési utasításaiktól eltérő bármilyen használatából

ered vagy azzal összefüggésben van.

Versions

UVCC200 front view

UV-C fertőtlenítő kamra
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Méretezett rajza

Termék részletei

UVCC200 SPP side view UVCC200 SPP interior

UVCC200 SPP chamber door

inside

UVCC200 SPP panel and

tempered glass window

UVCC200 SPP front view interior

UV-C fertőtlenítő kamra
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UV-C fertőtlenítő kamra
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