
Álló UV-C-
légfertőtlenítő
UVCA200 EU 4xPL-L 18W/TUV HFP

- HFP | HF-Performer - 220–240 V

A Philips UV-C-légfertőtlenítő készülék nagy teljesítménnyel és hatékonyan

fertőtleníti a keringő levegőt. A készülék beszívja a levegőt, és UV-C sugárzással

mindössze 1 óra alatt semlegesíti a 80 m3 levegőben lévő mikroorganizmusok akár

95%-át (körkörös lefedettség: 28 m2).(1) Mivel nincs szükség szerelésre, a szabadon

álló egység számos professzionális alkalmazási területen használható, az irodáktól

kezdve a kiskereskedelmen át a vendéglátóiparig. Az esztétikus külsejű készülék jól

szabályozott UV-C sugárzást biztosít (RG0), amely akkor is működhet, amikor

emberek vannak jelen.

Figyelmeztetések és biztonság
• Figyelmeztetések és biztonsági előírások: 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.

• FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA: Az UV-C fénnyel végzett aktív levegőfertőtlenítés bizonyos vírusok, baktériumok, egysejtűek, gombák és

más káros mikroorganizmusok elleni hatékonyságát az „Előnyök” című részben találja. A Signify és a Signify csoport nem ígéri és

nem garantálja, hogy az UV-C fénnyel végzett aktív levegőfertőtlenítés védelmet nyújt a vírusok, baktériumok, egysejtűek és

gombák okozta megbetegedések vagy fertőzések ellen. Az UV-C fényű levegőfertőtlenítő készülékek nem rendelkeznek

egészségügyi eszközök fertőtlenítésére szolgáló engedéllyel, nem ez a rendeltetésük, és nem használhatók ilyen célra. Az UV-C

fényű levegőfertőtlenítő készülékek értékesítéséhez, forgalmazásához, illetve az ilyen készülékek más módon történő elérhetővé

tételéhez kapcsolódó bármilyen megállapodásban megfogalmazott kivételeken és felelősségkizárási korlátozásokon túl a Signify

és a Signify csoport nem tehető felelőssé az UV-C fényű levegőfertőtlenítő készülékek nem rendeltetésszerű használatából,

illetve az üzembe helyezési és a használati útmutatóktól eltérő üzembe helyezésből és használatból eredő károkért; és velük

szemben ilyen kártérítési igénynek helye nincs. A rendeltetésszerű használatról, valamint az üzembe helyezés és a használat

módjáról a jelen dokumentum „Alkalmazási terület” része, valamint a felhasználói kézikönyvek és a szerelési útmutatók adnak

felvilágosítást.
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Termék adatok

Általános információ

Előtétegységek száma 1 egység

Működtető szerelvény HFP [HF-Performer]

 

Technikai adatok

Fényforrás sugárzási szöge - fok

Optikai típus -

Lámpatest fénysugarának fényeloszlása -

 

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség 220–240 V

Hálózati frekvencia 50 or 60 Hz

Bemeneti frekvencia 50 vagy 60 Hz

Teljesítményfelvétel 120 W

Induló áramlökés 36 A

Indulási idő 0,25 ms

Teljesítménytényező (tört) 0.9

Csatlakoztatás Gyorscsatlakozó, 2 pólusú

Kábel Kábel, 1,0 m, dugóval, 2 pólusú

Termékek száma egy B típusú, 16 amperes

kismegszakítón

14

 

Hőmérséklet

Környezetihőmérséklet-tartomány +20 és +40 °C között

 

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható Nem

Vezérlőinterfész -

 

Mechanika és tokozás

Ház anyaga Polikarbonát

Reflektor anyaga -

Optikai anyag -

Ház színe Fehér

Rögzítőeszköz -

Teljes hossz 360 mm

Teljes szélesség 360 mm

Teljes magasság 790 mm

Méretek (magasság × szélesség × mélység) 790 x 360 x 360 mm

 

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]

Mech. behatások elleni védelem kódja IK03 [0,3 J-ig]

Levegőmennyiség 85 to 550 (-/+10%) m³/h

Zajszint 36-71 dB(A)

Fenntarthatósági besorolás -

IEC védelmi osztály II. biztonsági osztály

Izzóhuzalos teszt Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s

Gyúlékonysági jel -

CE-jelölés Igen

ENEC-jelölés -

Garanciális időszak 1 év

Fotobiológiai kockázat Photobiological risk group 0 @200mm

to EN62778

Fotobiológiai kockázati specifikáció 0,02 m

Megfelel az RoHS EU-s irányelvnek Igen

 

UV

UV-C-sugárzás 18,8 W

UV-C-sugárzás 2 méterről 0 mW/m²

UV-C-sugárzás 0,2 méterről 0 mW/m²

 

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Teljesítményfelvétel toleranciája +/-10%

 

Alkalmazási feltételek

Optimális teljesítményhez szükséges

környezeti hőmérséklet

25 °C

Maximális szabályozási szint Nem alkalmazható

Véletlenszerű váltásra alkalmas Nem

 

Termékadatok

Full EOC 871951453101700

A termék megrendelési neve UVCA200 EU 4xPL-L 18W/TUV HFP

Rendelési kód 53101700

Számláló – mennyiség csomagonként 1

Számláló – csomag külső dobozonként 1

Termékkód (12NC) 911401548581

Teljes terméknév UVCA200 EU 4xPL-L 18W/TUV HFP

EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás 8719514531017
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Méretezett rajza

Álló UV-C-légfertőtlenítő

© 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.

A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com
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