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UV-C-szabadonsugárzó fertőtlenítő érzékelővel

A mikrohullámú érzékelővel rendelkező UV-C-szabadonsugárzó számos

szituációban alkalmas felületek fertőtlenítésére. Az UV-C-szabadonsugárzó

homogén eloszlású, univerzális UV-C-besugárzást biztosít. Fertőtlenítési képessége

a teljesítményétől, a besugárzási időtől és a fertőtlenítendő felület távolságától függ.

Használata alatt nem lehetnek jelen emberek és állatok, mivel magas a szemek és a

bőr sérülésének veszélye. A készülék biztonsági elemekkel rendelkezik – az UV-C-

szabadonsugárzó automatikusan kikapcsol, ha érzékelője személyek vagy állatok

jelenlétét érzékeli a hatósugáron belül. A készülék teljesítményét növeli az igen

magas fényvisszaverésű alumíniumháza, amely az UV-C-fényt a hatósugáron belül a

fertőtlenítendő felületekre irányítja.
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Előnyök
• Az UV-C-fény hatékonyan semlegesíti a vírusok és más kórokozók nagy részét a

közvetlenül besugárzott felületeken.*1

• Az UV-C-fényforrásainkkal rendelkező felületfertőtlenítő termékek képesek

legalább 99%-ban semlegesíteni a SARS-CoV-2 vírust a felületeken, és akár

kimutathatatlan szintre csökkentik a jelenlétét.*2

• Bizonyítottan hatásos fertőtlenítés a lámpa és az eszköz hosszú élettartama alatt.

• Környezetbarát: Nem bocsát ki ózont a használata során és után.

• Biztonsági elemekkel ellátott termék: A beépített érzékelők személyek és állatok

érzékelésekor automatikusan kikapcsolják az UV-C-szabadonsugárzót.

• Számos alkalmazási területen használható

• 30 perc, 1 óra, 2 óra és 3 óra időtartamra előre beállított időzítők a különböző

alkalmazási területekhez

• *1 Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of

Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae (A baktériumok, egysejtűek, vírusok és algák

hatékony semlegesítéséhez szükséges besugárzottság [UV-mennyiség]) – A. Haji

Malayeri, M. Mohseni, B. Cairns és J.R. Bolton. által felülvizsgált, javított és bővített

kiadás. Korábbi kiegészítések G. Chevrefils (2006) és E. Caron (2006) szerzőktől. A

szakértői vizsgálatot B. Barbeau, H. Wright (1999) és K. G. Linden végezte.

• *2 Nadia Storm et al: Rapid and complete inactivation of SARS-CoV-2 by UV-C

irradiation (A SARS-CoV-2 gyors és teljes semlegesítése UV-C-sugárzással), 2020.

A tanulmány a https://www.nature.com/articles/s41598-020-79600-8 címen

érhető el. A tanulmányban használt UV-C-sugárzás teljesítménye 0,849 mW/cm2

volt.

Szolgáltatások
• A különlegesen kialakított tüköroptika az érzékelő hatósugarán kívül a 0. kockázati

osztály szintjére csökkenti az UV-C-sugárzás mértékét.

• A különleges kialakítású tüköroptika növeli a hatásfokot

• Az érzékelő DIP kapcsolója alkalmazási területtől függő időzítési beállításokkal

rendelkezik

• Philips T8 TUV lámpával: 36 W
• Max. rövidhullámú UV-sugárzás: 253,7 nm (UV-C)

• Különféle felszerelési lehetőségek

Alkalmazás
• Kiskereskedelmi egységek: bevásárlókocsik, polcok és pultok fertőtlenítése.

• Fodrászatok és kozmetikai szalonok: ügyfélvárók, munkaterületek, tükrök, székek

és egyéb érzékeny területek fertőtlenítése.

• Oktatási intézmények: osztálytermek falainak, padlóinak, padjainak és egyéb

felületek fertőtlenítése.

• Irodák: irodahelyiségek, tárgyalók és folyosók fertőtlenítése.

• Bankok: pultok, ATM-ek és asztallapok fertőtlenítése.

• Vendéglátóipar: vendégszobák, recepciók és más helyiségek fertőtlenítése.

• Éttermi kiadóablakok: előkészítő felületek és berendezések baktériumok elleni

fertőtlenítése.

• Mosdók: sminkasztalok, mosdókagylók és tükrök fertőtlenítése.

• Közlekedés: utasterek fertőtlenítése.
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Figyelmeztetések és biztonság
• VESZÉLY: A 3. kockázati csoportba tartozó UV-fényű 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, az UV-C-

szabadonsugárzót a kellő védőelemekkel együtt kell telepíteni, hogy biztonságosan lehessen üzemeltetni. Az UV-C fényű

szabadonsugárzó csak megfelelő védőelemekkel ellátott rendszerekben használható, ideértve – többek között – a szerelési és/

vagy használati útmutatóban említett elemeket és intézkedéseket.

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

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

termékeink nem használhatók olyan helyzetekben és olyan célokra, amelyekben fennáll a halál vagy a személyi sérülés

kockázata, illetve a környezeti károk okozásának lehetősége.

Versions

TMS031 UV-C linear

Méretezett rajza
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Termék részletei

TMS031 UV-C linear TMS031 UV-C linear

TMS031 UV-C linear TMS031 UV-C linear

TMS031 UV-C linear

UV-C-szabadonsugárzó fertőtlenítő érzékelővel

© 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 15 - az adatok változhatnak


