
Dispozitiv de
dezinfecție portabil,
estetic, fără instalare
(PROIECTAT PENTRU
PROFESIONIȘTI)
Unitatea de dezinfectare a aerului cu UV-C pentru
podea

Unitatea de dezinfectare a aerului cu UV-C de la Philips reprezintă o modalitate

puternică și eficientă de a dezinfecta aerul circulant. Unitatea aspiră aerul în

interiorul său, unde radiațiile UV-C inactivează până la 95 % din microorganisme

dintr-o suprafață de 80 m3, în doar o oră (acoperire circulară de 28 m2)(1). Unitatea

de sine stătătoare poate fi deplasată pe roți, fără să fie necesară instalare. Acoperă o

gamă largă de aplicații profesionale, de la birouri și magazine până la industria

hotelieră. Designul estetic asigură radiații UV-C controlate eficient (RG0) și permite

utilizarea în prezența oamenilor.
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Beneficii
• Realizează dezinfectarea aerului în proporție de 95 % pe 80 m3 în 1 oră(1).

• Acoperire circulară de 28 m2.

• Nu sunt necesare montajul și înlocuirea instalațiilor fixe din încăpere.

• Cameră interioară fiabilă și rezistentă pentru iradierea cu UV-C.

• Interfață ușor de utilizat cu afișaj clar și o gamă de opțiuni flexibile.

• Interfață ușor de utilizat, cu afișaj clar, butoane simple și o gamă de opțiuni

flexibile.

• Design estetic.

• Siguranță mecanică și eficiență antimicrobiană confirmate de rapoarte științifice

independente: Eficiență antimicrobiană confirmată de rapoarte de test(1).

Întreținere simplă cu notificări afișate privind piesele de schimb.

• (1) Concluzia testului Henan Zhongke Lianchuang Test Service Co., Ltd: unitatea de

dezinfectare a aerului cu UV-C（UVCA200）de la Philips a fost operată timp de

60 min, respectiv 120 min în camera de testare de 80 m³, iar rata de eliminare a

bacteriilor naturale din aer a fost ≥ 95 % în cadrul fiecărui test, ceea ce înseamnă

că s-au întrunit cerințele WS/T648-2019《Cerința generală de igienizare pentru

dispozitivele de dezinfectare a aerului》

Caracteristici
• Material carcasă: plastic rezistent la UV.

• Lampă UV-C Philips: versiunea 4*18W PL-L.

• Balast Philips: HFP 236.

• Panou tactil: buton temporizator cu opțiunile de pornire și 30/60/120 min, buton

pentru viteza ventilatorului cu opțiunile redusă, medie și ridicată, buton de blocare

pentru a evita operările nedorite, buton de pornire/oprire.

• Afișaj pe interfața pentru utilizator, care începe numărătoarea inversă a duratei

presetate de dezinfectare.

• Datorită caracteristici de pornire de siguranță, lampa UVC poate fi aprinsă numai

atunci când capacul din spate al camerei interioare UVC a fost dezasamblat în

mod corespunzător.

• Patru roți pentru mobilitate și flexibilitate.

Cerere
• Saloane de înfrumusețare

• Camere de hotel

• Restaurante

• Săli de ședințe mici din birouri și bănci

• Săli de clasă din școli și grădinițe

• Săli de așteptare din clinci
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Warnings and safety
• Avertismente și siguranță: 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 la nivelul pielii și leziuni

grave ale corneei.

• DISCLAIMER(declinarea responsabilității): Eficacitatea unității de aer UV-C în inactivarea anumitor viruși, bacterii, protozoare,

ciuperci sau alte microorganisme dăunătoare este descrisă mai sus la rubrica „Beneficii”. Signify și grupul său de companii nu

promit și nu garantează că utilizarea aerului activ de dezinfecție UV-C va proteja sau preveni orice utilizator de infecție și/sau

contaminare cu orice viruși, bacterii, protozoare, ciuperci, boli sau boli. Unitatea de aer de dezinfectare UV-C nu este aprobată

pentru, nu este destinată și nu trebuie utilizată pentru dezinfectarea dispozitivelor medicale. În plus față de și fără limitare a

oricăror excluderi sau limitări de răspundere a Signify și a grupului său de companii, așa cum se prevede în orice acord pentru

vânzarea, distribuția sau punerea la dispoziție în alt mod a unității de aer UV-C, Signify și grupul său de companii nu au nicio

responsabilitate sau răspundere pentru orice pretenție sau daune care pot apărea din sau se pot lega de orice utilizare a unității

de aer UV-C în afara utilizării prevăzute sau contrar instrucțiunilor lor de instalare și operare, fiecare așa cum este descris în acest

document la rubrica „Aplicație”, manualele de utilizare și/sau instrucțiunile de montare.

Versions

UVCA200 UV-C Floor standing air unit

Cote
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Detalii produs

UVCA200 UV-C Floor standing air

unit

UVCA200 UV-C Floor standing air

unit

UVCA200 UV-C Floor standing air

unit

UVCA200 UV-C Floor standing air

unit

UVCA200 UV-C Floor standing air

unit
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