
Respirați aer sănătos
(PROIECTATĂ NUMAI
PENTRU
PROFESIONIȘTI)
Sistem superior de aer de dezinfectare UV-C
montat pe perete

Dispozitivul Philips UV-C cu montaj pe perete, ca parte a seriei de dispozitive de

dezinfectare, este proiectat pentru a fi utilizat la dezinfectarea aerului din partea

superioară a spațiilor închise pentru o gamă largă de aplicații. Optimizată pentru

înălțimi scăzute ale tavanului, radiația UV-C este distribuită la nivelul dispozitivului și

mai sus. Fasciulul de raze UV-C este controlat de reflectoare specifice și de designul

elementelor de ghidare. Acest lucru permite dezinfectarea aerului într-un spațiu, în

timp ce asigură siguranta și continuitatea activităților dumneavoastra cotidiene de

afaceri sub zona în care dispozitivul este activ.

Beneficii
• Dispozitivele Philips UV-C cu montaj pe perete inactiveaza în 10 minute, în

proporție de 99.99% virusul SARS-COV-2, responsabil de producerea bolii

COVID-19 . În 20 se minute, virusul era sub nivelul detectabil. [1]

• Permite un efect rapid de dezinfecție într-o camera unde a funcționat 2 minute,

reducând cu 83.6% virusul SARS COV-2 care produce boala COVID-19. [1]

• Permite dezinfectarea silențioasă a aerului în timp ce activitatea comercială

cotidiană continuă sub nivelul dispozitivului

• Utilizează lămpi UV-C și balasturi/drivere Philips

• Prietenos cu mediul(ecologic) – fără emisii de ozon în timpul sau după efectuarea

dezinfectării
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Caracteristici
• Lampă Philips T5 TUV 25W inclusă

• Vârf radiații UV de unde scurte la 253,7 nm (UV-C)

• Ajustarea elementelor de ghidare, a reflectorului și a montajului pe perete

controlează distribuția radiației UV-C deasupra persoanelor pentru o utilizare

sigură

• Montaj pe perete

• Respectă reglementările standardului IEC 62471 pentru siguranță fotobiologică

Cerere
• Birouri

• Retail

• Magazine alimentare

• Industria hotelieră

• Școli

• Bănci

• Săli de baie

Warnings and safety
• PERICOL: Produs UV grupa de risc 3. Ca orice sistem de dezinfecție, lămpile și dispozitivele UV-C trebuie instalate și utilizate în

mod corect. Expunerea directă la UV-C poate fi periculoasă și poate duce la o reacție asemănătoare cu arsurile solare a pielii și

leziuni grave ale corneei.

• Deoarece UV-C este invizibil pentru ochi, dispozitivul UV-C de aer superior trebuie instalat împreună cu măsuri de siguranță

pentru a se asigura că dispozitivul de aer superior UV-C poate fi operat într-un mod sigur. Dispozitivele de aer superior UV-C

trebuie utilizate numai ca componente într-un sistem care constă în măsuri de siguranță adecvate, cum ar fi, dar fără a se limita la,

cele indicate în instrucțiunile de montare și/sau manualele de utilizare. Expunerea directă la radiați UV-C este periculoasă.

Sistemele de aparate de iluminat Philips UV-C trebuie vândute numai prin parteneri calificați și instalate de profesioniști în

conformitate cu cerințele noastre stricte de siguranță și legale. Produsele noastre UV-C nu sunt concepute pentru a fi utilizate în

aplicații sau activități care pot cauza și/sau duce la deces, vătămări corporale și/sau daune mediului.

• [1] Conform rezultatelor obținute în urma unui test de laborator efectuat de Innovative. Bioanaliza, un CAP, CLIA, Laborator de

Referință pentru Siguranță Certificat AABB, într-o încăpere cu circulație suficientă a aerului. Pentru mai multe informații, vă rugăm

să consultați raportul de testare disponibil în &quot;instrumente aferente&quot; parte a acestei pagini web.

Versions

UV-C disinfection upper air Wall

mounted version
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Cote

Detalii produs

Access to lamp and product

maintenance

Wall mounting plate and indicator

light

Sistem superior de aer de dezinfectare UV-C montat pe perete
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