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Charakterystyka i zalety lampy

Lampa bakteriobójcza ASB-255WC

KARTA PRODUKTU

Kraj producenta: Polska
Gwarancja ogólna: 2 lata
Gwarancja - gwarant: gwarantem jest producent wyrobu
Serwis: fabryczny producenta
Nr katalogowy wyrobu u producenta: ASB 255 W C
Typ lampy UV-C wg montażu: ścienna
Moc i liczba promienników UV-C: 110W [2x55W]
Skuteczność na powierzchni: do 60 m²
Licznik czasu pracy promienników: cyfrowy LED
Pilot zdalnego sterowania: bez pilota
Wydajność dezynfekcji powietrza: 60 m³/h
Typ promienników: PL-L TUV55W lub HNS-L 55W
Żywotność promienników: 9.000 h
Sygnalizacja wymiany promienników: akustyczna po 9000 h pracy | wizualna
(cichy alarm) po 8800 h pracy
Długość fali promieniowania UV-C: 254 nm
Wydajność wentylatora: 130 m³/h
Zasilanie sieciowe lampy: AC | 230 V | 50 Hz
Pobór mocy przez lampę: 120 W
Klasa zabezpieczenia lampy: I klasa
Klasa szczelności obudowy lampy: IP20
Długość całkowita [cm]: 105
Szerokość całkowita [cm]: 26
Wysokość całkowita [cm]: 16
Długość kopuły [cm]: 103,5
Szerokość kopuły [cm]: 25
Wysokość kopuły [cm]: 15,5
Waga lampy [kg]: 11,3
Typ licznika czasu pracy promienników: zaawansowany licznik cyfrowy z wyświetlaczem
Wyświetlacz czasu pracy promienników: LED 4-polowy

Dane techniczne

• bezpieczna dla ludzi i zwierząt
• zabójcza dla mikroorganizmów posiadających białko w łańcuchu DNA
• permanentna dezynfekcja powietrza w obecności ludzi i zwierząt bez stosowania środków chemicznych
• szeroki zakres skuteczności mikrobiologicznej
• skutecznie eliminuje wirusy, bakterie, grzyby oraz inne drobnoustroje
• skuteczność w pomieszczeniach do 60 m² powierzchni (kubatura pomieszczenia do 150 m³)
• skuteczność przebadana przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Łodzi
• 2 promienniki UV-C o mocy 55W (łącznie 110W)
• duża żywotność promienników 9000 godzin pracy - przy ciągłej pracy 24h na dobę wymiana co ok. 12,5 miesiąca (375 dni)
• wydajność wentylatora 130 m³ na godzinę - przepływ powietrza 60 m³ na godzinę
• cicha praca wentylatora - max 30 dB
• niezbędna do zachowania czystości mikrobiologicznej pomieszczeń
• poprawia jakość wdychanego powietrza
• niezastąpiona w placówkach ochrony zdrowia, np. na szpitalnych salach chorych i w gabinetach lekarskich
• polecana do stosowania w warunkach domowej opieki nad chorym pozbawionym naturalnej odporności organizmu
• wyposażona w zaawansowany licznik czasu pracy promienników
• estetyczna obudowa
• prosta i szybka wymiana promienników
• energooszczędna - niskie koszty eksploatacji
• przeznaczona do montażu na ścianie
• produkowana przez wiodącego producenta w Polsce z ponad 25 letnim doświadczenie w produkcji lamp UV-C
• 2 lata gwarancji producenta
• atest higieniczny PZH - Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
• darmowa dostawa na terenie Polski

zobacz produkt w sklepie | sprawdź aktualną cenę

Podmiot odpowiedzialny za sklep EpicMED

Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. NIP 954-27-84-362 REGON 368734116 KRS 0000703242
ul. Staromiejska 6/10d, 40-013 Katowice, tel. 32 720 94 00 [dkarkadia.pl dk@dkarkadia.pl]
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy opłacony w całości.
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