
Dezinfecție eficientă,
sigură și dovedită în
câteva minute
(PROIECTATĂ NUMAI
PENTRU
PROFESIONIȘTI)
Cameră dezinfectare cu UV-C

Camera pentru dezinfectare cu UV-C este concepută pentru dezinfectarea

obiectelor pentru utilizări profesionale, nemedicale. Utilizează un set de lămpi UV-C

Philips care oferă putere spectrală în lățimea de bandă UV de iradiere

antimicrobiană, care inactivează în mod eficient patogeni precum virusurile,

bacteriile sau fungii în decurs de câteva minute, inclusiv SARS-CoV-2, virusul care

cauzează COVID-19. Tehnologia lămpii UV-C nu numai că utilizează cel mai eficient

puterea spectrală împotriva agenților infecțioși, însă, spre deosebire de unele soluții

existente pe piață, nu cauzează emisii de ozon posibil periculoase pentru sănătate,

oferind un proces lipsit de substanțe chimice și care nu formeaza reziduuri în timpul

sau după utilizarea sistemului. Sistemul este livrat într-o carcasă din oțel inoxidabil

dotat cu o fereastră de inspecție din sticlă securizată. Fereastra de inspecție este o

modalitate sigură pentru a verifica vizual dacă lămpile UV-C sunt funcționale și dacă

ciclul de dezinfectare se desfășoară, deoarece lămpile furnizează o strălucire violetă

în cazul în care funcționează. Are un strat ultra reflectorizant în interior și o tavă cu o

structură tip mesh pentru a minimiza posibilitatea apariției zonelor umbrite și a

maximiza dozajul de UV-C asigurând o dezinfecție eficientă și rapidă. Operarea

dispozitivului este simplă, implicând doar utilizarea unui temporizator rotativ și a

unui comutator de pornire. Utilizatorul poate pur și simplu să deschidă ușa, să

plaseze obiectele care trebuie dezinfectate în tăvile desemnate, poate să închidă

ușa, să pornească alimentarea și să seteze temporizatorul la durata de dezinfectare
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necesară conform tabelului cu timpii de dezinfectare recomandați din manualul de

utilizare. Temporizatorul va notifica utilizatorul după ce este finalizat ciclul de

dezinfectare, astfel încât utilizatorul poate îndepărta obiectele, poate închide ușa și

poate opri dispozitivul. Camera UV-C este un dispozitiv care elimină riscurile fiind în

totalitate sigur de utilizat într-un spațiu interior conform instrucțiunilor din manualul

de utilizare. Sistemul are caracteristici de siguranță integrate pentru a evita

expunerea directă accidentală la radiații UV-C, incluzând și protecții pentru lămpi

care previn spargerea accidentală a lămpilor. Camera pentru dezinfectare cu UV-C

poate fi utilizată în siguranță pentru sterilizarea eficientă a obiectelor și dispozitivelor

(utilizate de mai mulți utilizatori) utilizate în multe medii interioare, care nu implică

utilizarea medicală.

Beneficii
• În baza datelor care ne-au fost puse la dispoziție de către National Emerging

Infectious Diseases Laboratories (NEIDL) din cadrul Universității din Boston, care

vor face subiectul unei publicații științifice de la Boston University, în mediu de

laborator, sursele de lumină UV-C Signify care iradiază suprafața unui material

inoculat cu SARS-CoV-2 (virusul care cauzează boala COVID-19) în doze UV-C de

5 mJ/cm2 (timp de expunere de 6 secunde) au redus cu 99 % virusul SARS-CoV-2

prezent pe suprafața respectivă. Același studiu a stabilit că doza UV-C de

22 mJ/cm2 conduce la o reducere cu 99,9999% a virusului SARS-CoV-2 pe

suprafața respectivă (timp de expunere 25 de secunde).

• Dezinfectare dovedită, eficientă, de-a lungul duratei de utilizare a lămpii și

aparatului de iluminat

• Fără emisii periculoase care afectează stratul de ozon în timpul utilizării sau după

aceea

• Caracteristici de siguranță pentru evitarea expunerii directe accidentale la radiații

UV-C

• Ușor de operat

Caracteristici
• Înveliș interior cu reflexivitate ridicată pentru dezinfectare eficientă și rapidă

• Poziționarea lămpii și structura tip plasă a tăvii sunt optimizate pentru a minimiza

umbririle și pentru a maximiza expunerea obiectelor la UV-C

• Fereastră de inspecție din sticlă securizată pentru acces vizual sigur la obiecte și

pentru asigurarea vizuală că toate lămpile UV-C sunt operaționale în timpul

ciclului de dezinfectare

• Lămpile Philips TL Mini TUV sunt incluse și preinstalate

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

• 2 comutatoare cu senzori de siguranță în spatele ușii camerei (în partea de sus și

de jos), care opresc lămpile cu UV-C în cazul deschiderii accidentale a ușii în

timpul procesului de dezinfectare

• Conforme cu toate reglementările și standardele aplicabile

• Tavă mijlocie demontabilă (UVCC200) pentru a permite dezinfectarea articolelor

cu dimensiuni mai mari

• Cameră din oțel inoxidabil cu tăvi solide pentru a susține articole grele de până la

6 Kg
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Cerere
• Retail (în special companiile care permit încercarea produselor cu probleme mari

de igienă, precum bijuteriile, articolele de machiaj, lenjerie, ochelari, căști, jucării

etc.)

• Farmacii

• Birouri

• Bănci

• Hoteluri

• Școli și universități

• Restaurante

• Bucătării industriale

• Centre de fitness

• Saloane de coafură și saloane de spa

• Puncte de ridicare pentru comerț electronic

• Puncte de servicii pentru curieri

Warnings and safety
• PERICOL: Produs UV din grupa de risc 3 în interiorul camerei. Lămpile și camera UV-C trebuie instalate și utilizate în mod corect,

conform instrucțiunilor din manualul de utilizare

• Camera de dezinfectare UV-C nu este aprobată sau destinată dezinfectării dispozitivelor medicale și nu poate fi utilizată în acest

scop

• Acestea trebuie vândute doar prin parteneri calificați și trebuie montate de specialiști, în conformitate cu cele mai stricte cerințe

legale și de siguranță. Produsele noastre UV-C nu sunt destinate utilizării în aplicații sau activități care pot cauza și/sau duce la

deces, vătămări personale și/sau daune asupra mediului

• Expunerea directă la UV-C poate fi periculoasă și pooate provoca reacții precum arsurile de soare pe piele și deteriorări grave ale

corneei. Lămpile UV-C trebuie montate și operate doar în pozițiile desemnate pentru lămpi, conform instrucțiunilor furnizate în

manualul de utilizare

• Se interzice cu strictețe să încercați să amplasați animale de companie sau bebeluși în camera UV-C

• Este strict interzis să încercați să operați forțat camera UV-C, fără ușă, cu ușa deschisă sau cu fereastra de inspecție îndepărtată

• Eficiența UV-C în inactivarea anumitor virusuri, bacterii, protozoarelor, ciupercilor sau altor microorganisme dăunătoare este

conform descrierii din Avantaje. Signify și grupul său de companii nu promit și nu garantează că utilizarea dispozitivelor UV-C va

proteja utilizatorii sau va preveni infecțiile și/sau contaminarea cu microorganisme dăunătoare, afecțiuni sau boli. În plus față de și

fără limitare la orice excluderi sau limitări de răspundere pentru Signify și grupul său de companii, după cum se stabilește în

eventualele acorduri de vânzare, distribuție sau de punere la dispoziție în alt mod a dispozitivelor UV-C, Signify și grupul său de

companii nu vor avea nicio răspundere pentru nicio revendicare sau daune rezultate din sau în legătură cu orice utilizare a

dispozitivelor UV-C în afară de utilizările prevăzute sau împotriva instrucțiunilor de montare și operare, fiecare după cum sunt

descrise în Aplicații și manualul utilizatorului/instrucțiunile de montaj

Versions

UVCC200 front view
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Cote

Detalii produs

UVCC200 SPP side view UVCC200 SPP interior

UVCC200 SPP chamber door

inside

UVCC200 SPP panel and

tempered glass window

UVCC200 SPP front view interior
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