
Vyčistite vzduch vo
svojom pracovnom
prostredí
Zariadenie na aktívnu dezinfekciu vzduchu so
žiarením UV-C

Aktívna jednotka na UV-C dezinfekciu vzduchu je navrhnutá tak, aby vykonávala

dezinfekciu vzduchu bez prerušenia každodennej pracovnej činnosti. Možno ju

nainštalovať na stenu alebo na strop v mnohých rôznych oblastiach, vrátane miest

citlivých na UV-C žiarenie. Vďaka ventilátorom sa vzduch z miestnosti nasáva do

zariadenia, kde sa filtruje a potom sa vystaví intenzívnej dezinfekcii zabezpečovanej

dvoma 60 W UV-C svetelnými zdrojmi. Z aktívnej jednotky na UV-C dezinfekciu

vzduchu potom do miestnosti prúdi čistý vzduch.

Výhody
• Možnosť nepretržitej prevádzky bez prerušenia obchodnej činnosti

• Vysoký výkon dezinfekcie vzduchu

• Bezpečné použitie

• Jednoduchá inštalácia a uvedenie do prevádzky

• Jednoduchá údržba

Vlastnosti
• Súčasťou dodávky sú svietidlá Philips PL-L TUV: 2 × 60 W
• Prachový filter

• Montáž na stenu alebo na strop

• Žiarenie UV-C pôsobí len vo vnútri zariadenia, nie von

Aplikácie
• Kancelárie, zasadacie miestnosti, toalety, kaviarne, telefónne búdky

• Šatne, hosťovské izby, čakárne

• Prevádzky na výrobu potravín, priestory na vyzrievanie, múzeá
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Varovanie a ochrana
• NEBEZPEČENSTVO: Rovnako ako akékoľvek dezinfekčné systémy vyžadujú zdroje svetla a zariadenia so žiarením UV-C správnu

inštaláciu a používanie. Priame vystavenie žiareniu UV-C môže byť nebezpečné a môže vyvolať na koži reakciu podobajúcu sa

spáleniu alebo spôsobiť závažné poškodenie rohovky.

• VYHLÁSENIE O ZRIEKNUTÍ SA ZODPOVEDNOSTI: Účinnosť jednotky na aktívnu dezinfekciu vzduchu žiarením UV-C pri inaktivácii

určitých vírusov, baktérií, prvokov, plesní alebo iných škodlivých mikroorganizmov je popísaná vyššie v časti „Výhody“. Spoločnosť

Signify ani žiadna iná spoločnosť v jej skupine nesľubuje ani nezaručuje, že používanie aktívnej dezinfekcie vzduchu žiarením UV-

C ochráni akéhokoľvek používateľa pred infekciou a/alebo kontamináciou akýmikoľvek škodlivými vírusmi, baktériami, prvokmi,

plesňami, ochoreniami alebo chorobami. Aktívna dezinfekcia vzduchu žiarením UV-C nie je určená na používanie pri dezinfekcii

lekárskych prístrojov. Okrem akýchkoľvek výnimiek či obmedzení zodpovednosti spoločnosti Signify a spoločností z jej skupiny,

tak ako sa uvádzajú v každej zmluve o predaji, distribúcii alebo inom spôsobe sprístupnenia aktívnej dezinfekcie vzduchu žiarením

UV-C, nenesie spoločnosť Signify a spoločnosti z jej skupiny žiadnu zodpovednosť ani nemá záväzky v súvislosti s uplatňovaním

nárokov alebo poškodeniami, ktoré môžu prípadne vzniknúť v dôsledku akéhokoľvek používania aktívnej dezinfekcie vzduchu

žiarením UV-C na účely, na ktoré nie je určená, alebo v rozpore s pokynmi na inštaláciu a prevádzku, ktoré sa uvádzajú v tomto

dokumente v časti „Použitie“, v používateľských príručkách a/alebo v návode na inštaláciu.
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Podrobnosti o produkte

fixation to the ceiling or wall dust fiter fixation

Lamp fixation and replacement Inside the unit

Back panel UV-C disinfection active air unit
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© 2023 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti

alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie.

Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej

ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Všetky ochranné známky sú vlastníctvom

spoločnosti Signify Holding alebo príslušných vlastníkov.
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