Lighting

Elegant flyttbar
desinfeksjonsenhet
uten montering
Gulvstående luftenhet UV-C-desinfisering
Philips UV-C luftdesinfeksjonsenhet er en kraftig og effektiv metode til å desinfisere
sirkulerende luft. Det trekker luften inn i enheten, hvor UV-C stråling uskadeliggjør
opptil 90 % av mikroorganismer på bare 1 time (sirkulær dekning på 28m2)(1). Den
frittstående enheten krever ikke montasje og kan bare rulles på plass til bruk med et
bredt utvalg av profesjonelle bruksområder, fra kontorer og butikker til hoteller. Den
estetiske designen gir godt kontrollert UV-C stråling (RG0) og kan også brukes med
folk til stede.

Fordeler
• Kommer opp på 90 % luftdesinfisering i rom på 80 m3 på 1 time(1).
• Sirkulær dekning på 28 m2.
• Ingen fast installasjon eller montering er nødvendig og kan skiftes ut i rommet.
• Pålitelig og sterkt UV-C strålende indre kammer.
• Brukervennlig grensesnitt med tydelig skjermvisning og stort utvalg av fleksible
alternativer.
• Brukervennlig grensesnitt med klar skjermvisning og enkle taster, med komplett
utvalg av fleksible alternativer.
• Estetisk design.
• Mekanisk sikkerhet og bakteriedrepende effektivitet bekreftet av uavhengige
vitenskapelige rapporter:• Den bakteriedrepende effektivitet bekreftes av
testrapport (1).• Enkelt vedlikehold med displayvarsling for reservedeler.
• (1) Konklusjon fra Henan Zhongke Lianchuang Test Service Co., Ltd Test: Philips
UV-C-luftdesinfeksjonsenhet (UVCA200) ble brukt i henholdsvis 60 minutter og
120 minutter i testkammeret på 80m³ og drepte ≥90 % av naturlige bakterier i
luften i hver test, noe som oppfylte kravene i WS/T648-2019《Generelle
hygienekrav til luftdesinfeksjonsmaskin》
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Funksjoner
• Kapselmateriale: plast motstandsdyktig mot UV-stråler
• Philips UV-C lampe: 4*18W PL-L versjon.
• Philips Ballast: HFP 236.
• Berøringsskjerm: timertast med alternativene 30/60/120 min. og PÅ,
Viftehastighetstast med alternativene lav, medium og høy, låsetast for å unngå
uønsket drift, strømtast av/på.
• Skjermvisning på brukergrensesnittet, som starter nedtelling av forhåndsinnstilt
desinfeksjonsøkt.
• Trygg oppstart, UVC-lampen kan bare tennes når baksiden til det indre UVCkammeret er riktig satt sammen.
• Fire hjul for lett og fleksibel flytting.

Søknad
• Frisør- og skjønnhetssalonger
• Hotellrom
• Restauranter
• Små møterom i kontorer og banker
• Klasserom i skoler og barnehager
• Venterom på klinikker

Warnings and safety
• Advarsler og sikkerhet
• Som alle desinfeksjonssystem, må UV-C-lyskilder og -enheter installeres og brukes på riktig måte. Direkte eksponering for UV-C
kan være farlig og resultere i en hudreaksjon som ligner solbrenthet samt alvorlig skade på hornhinnen.
• Ansvarsfraskrivelse
• Effektiviteten av UV-C luftdesinfeksjonsenheten ang. uskadeliggjøring av bestemte virus, bakterier, protozoa, sopp og andre
skadelige mikroorganismer er beskrevet ovenfor under tittelen "Fordeler". Signify og deres gruppe av selskaper gir ingen løfter
eller garantier om at bruk av UV-C luftdesinfeksjonsenheten vil beskytte eller forebygge noen infeksjon eller forurensning fra
noen virus, bakterier, protozoa, sopp, eller sykdom. Vår UV-C luftdesinfeksjonsenhet er ikke godkjent for og ikke beregnet på og
skal ikke brukes til desinfisering av medisinsk utstyr og skal ikke anvendes i medisinske omgivelser. I tillegg til og uten begrensning
av noen ekskluderinger eller ansvarsbegrensninger av Signify og deres gruppe av selskaper som angitt i en hvilken som helst
avtale ang. salg, distribusjon eller gjøre UV-C luftdesinfeksjonsenheten tilgjengelig på noen annen måte, skal Signify og deres
gruppe av selskaper ikke være ansvarlige eller juridisk ansvarlige for noen form for krav eller skade som kan komme av eller i
henhold til bruk av UV-C luftdesinfeksjonsenheten på noen måte, utenfor deres tiltenkte bruk eller i strid med installasjons- og
driftsinstruksjonene, hver som beskrevet i dette dokumentet, brukerhåndbøkene og / eller monteringsinstruksjonene.

Versions
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Produkt detaljer
UVCA200 UV-C Floor standing air

UVCA200 UV-C Floor standing air

unit

unit

UVCA200 UV-C Floor standing air

UVCA200 UV-C Floor standing air

unit

unit

UVCA200 UV-C Floor standing air
unit
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