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Dookólna (wielokierunkowa) lampa bakteriobójcza dużej mocy (600W) do dezynfekcji powierzchni i powietrza w pomieszczeniu, w
którym wymagany jest wysoki stopień czystości mikrobiologicznej. Skutecznie eliminuje zalegające na powierzchniach i unoszące się w
powietrzu drobnoustroje, takie jak grzyby, pleśnie, wirusy i bakterie. Wyposażona jest w osiem promienników o mocy 75W każdy
emitujących wysokoenergetyczne promieniowanie krótkofalowe UV-C o długości fali 253,7 nm. Pole skutecznego promieniowania UV-C
w modelu NBV-8x75P BT to 5 metrów od umiejscowienia lampy w każdym kierunku (zasięg 360°), również w górnych warstwach ścian
i sufitu pomieszczenia, a także w dolnych warstwach pomieszczenia. Statyw lampy wykonany ze stali nierdzewnej (podstawa i uchwyt
do przetaczania) oraz z anodowanego aluminium (profil pionowy statywu).

Zobacz więcej w sklepie Aktualna cena i promocja ★ KUP TERAZ★Nr katalogowy: UV-NBV-8x75P.BT
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NBV-8x75P BT
wielokierunkowa lampa bakteriobójcza

Podstawa wyposażona jest w 4 kółka kierunkowe (skrętne) z miękkimi oponkami do twardych podłoży Lampa emituje promieniowanie
umożliwia regulację ręczną kąta nachylenia odbłyśnika, a tym samym kąta naświetlania pomieszczenia, co umożliwia skuteczną
dezynfekcję . Wielokierunkowa lampa bakterio i wirusobójcza NBV-8x75P BT wyposażona jest w moduł komunikacji bezprzewodowej
NBV BT Switch działający w systemie Bluetooth, co umożliwia zdalne sterowanie pracą lampy poprzez dedykowaną aplikację na
smar�ony (NBV App) z zainstalowanym systemem operacyjnym Android. Aplikacja pozwala na kontrolę nad jedną lub wybraną lampą,
albo nad wszystkimi lampami z modułem NBV BT Switch znajdującymi się na terenie placówki. W aplikacji są również dostępne liczniki
czasu pracy promienników, które odmierzają czas pracy poszczególnej lampy od momentu ostatniej wymiany promienników i
sygnalizują konieczność ich ponownej wymiany. Lampą można też sterować ręcznie bez aplikacji za pomocą przycisków umieszczonych
na panelu pionowym statywu lampy.

Wielokierunkowa lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania NBV-8x75P BT wykazuje skuteczność w pomieszczeniu o powierzchni
do 160 m² i kubaturze pomieszczenia 400-480 m³ dezynfekując powierzchnie i powietrze w pomieszczeniu z natężeniem
promieniowania UV-C 9,2W na każdy m² powierzchni (z odległości 1 m). Lampa jest skuteczna w promieniu 7,5 metra od niej a
promieniowanie UV-C działa w każdym kierunku w dookólnym zakresie 360°. W większym pomieszczeniu należy stosować dwie lampy
bakteriobójcze o łącznej mocy promieniowania UV-C odpowiadającej powierzchni i kubaturze pomieszczenia. Promienniki w lampie
bakteriobójczej bezpośredniego działania emitują wysokoenergetyczne promieniowanie krótkofalowe UV-C o długości fali 253,7 nm i
dezynfekuje wszelkie powierzchnie znajdujące się w pomieszczeniu, jak również powietrze. Dzięki swojej naturze promieniowanie UV-C
dociera również do różnych zakamarków jako promieniowanie odbite. W zależności od przeznaczenia pomieszczenia promienniki
włącza się pod nieobecność ludzi i zwierząt w pomieszczeniu na 2 do 12 godzin, np. na noc. Efekt doraźny dezynfekcji powierzchni w
pomieszczeniu, np. między dwoma zabiegami, uzyskuje się włączając promiennik na ok. 15-20 minut.

Skuteczność dezynfekcji powierzchni lampą bakteriobójczą

W celu poprawy bezpieczeństwa użytkownika mobilne lampy wysokiej mocy typu NBV są wyposażone w czujnik ruchu MD, który działa
niezależnie od systemu sterowania pracą lampy NBV BT Switch. Wyłączenie zasilania promienników następuje natychmiast po wykryciu
ruchu i jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym informującym użytkownika o potencjalnym zagrożeniu. Jeżeli zachodzi konieczność
pozostania w pomieszczeniu należy wyłączyć lampę bakteriobójczą używając głównego wyłącznika WG znajdującego się na panelu
pionowym lampy. Opuszczenie pomieszczenia powoduje załączenie promienników po ok. 30 sekundach. Czujnik emituje fale radiowe,
których moc jest bezpieczna dla użytkownika. Charakterystyka czujnika mikrofalowego pozwala na detekcję ruchu przez szkło, płyty
kartonowo - gipsowe, tworzywa sztuczne itp. Zasięg wykrywania ruchu w pomieszczeniu wynosi do 8 metrów w zakresie 360°.

Do sterowania pracą wielokierunkowej lampy dużej mocy bezpośredniego działania promieniowania UV-C producent lampy zapewnia
dedykowaną aplikację NBV App na smar�ony z zainstalowanym systemem operacyjnym Android w wersji 6.0 lub nowszej. Aplikacja jest
do pobrania z serwera producenta poprzez zeskanowanie smar�onem kodu QR zamieszczonego w instrukcji obsługi i użytkowania
lampy załączonej do dostarczonego użytkownikowi egzemplarza lampy. Z aplikacji NBV APP użytkownik lampy może zarządzać jedną,
wybranymi lub wszystkimi lampami bakteriobójczymi z modułem NBV BT Switch znajdującymi się na terenie placówki użytkownika.

MD mikrofalowy czujnik zbliżeniowy ruchu - bezpieczeństwo użytkowania lampy bakteriobójczej

Aplikacja NBV App do zdalnego sterowania pracą wielokierunkowej lampy bakteriobójczej bezpośredniego działania

Producent: Ultra-Viol spółka jawna Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne
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Zobacz więcej w sklepie Aktualna cena i promocja ★ KUP TERAZ★Nr katalogowy: UV-NBV-8x75P.BT
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DANE PRODUKTU

Rodzaj lampy UV-C mobilna ze statywem

Model lampy (seria) NBV wielokierunkowa

Moc i liczba promienników UV-C 600W (8x75W)

Natężenie promieniowania UV-C 9,2 W/m² z odległości 1m

Skuteczność w pomieszczeniu do 160 m² [360° w promieniu 7,5m]

Żywotność promienników 9 000 godzin pracy

Licznik czasu pracy promienników aplikacja NBV App na smartfony

Sygnalizacja wymiany promienników akustyczna

Pilot zdalnego sterowania aplikacja NBV App na smartfony

Przewód zasilający lamę UV-C 5 m z wtyczką do gniazda typu E

Typ promienników UV-C UV-C TUV 36W G13 lub UV-C HNS 36W G13

Długość promienników UV-C [mm] 1199,40

Średnica promienników UV-C [mm] 28

Producent promienników UV-C Philips lub OSRAM

Długość fali promieniowania UV-C 253,7 nm

Poziom emisji ozonu przez promienniki zerowy - promienniki nie emitują fal o długości 185nm
odpowiedzialnych za powstawanie ozonu

Przenikalność promieniowania UV-C przez powierzchnie nieprzenikalne, odbicie od powierzchni

Oddziaływanie promieniowania UV-C na tworzywa
sztuczne

może powodować odbarwienia i żółknięcie

Kąt naświetlania promieniami UV-C 360°

Zasięg skutecznego promieniowania UV-C - średnica pola 15 metrów

Zasięg skutecznego promieniowania UV-C - kubatura 400-480 m³

Poziom hałasu lampy UV-C bezgłośna

Zasilanie lampy UV-C AC 230V 50Hz

Pobór mocy przez lampę 630W

Klasa zabezpieczenia lampy I B

Klasa szczelności obudowy lampy IP20

Licznik czasu pracy promienników - wyświetlacz w aplikacji sterującej NBV App na smartfony

Zdalne sterowanie pracą lampy poprzez aplikację sterującą NBV App na smartfony

Czujnik ruchu wstrzymujący pracę lampy MD

Czujnik ruchu - radar CW - zakres ISM

Radar czujnika ruchu - moc transmisji <0,2 mW

Czujnik ruchu - kąt wykrywania ruchu 360°
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Czujnik ruchu - zasięg wykrywania ruchu w promieniu 8 metrów od lampy

Czujnik ruchu - sygnalizacja wykrycia ruchu sygnał akustyczny

Czujnik ruchu - napięcie zasilania AC 230V 50Hz

Czujnik ruchu - pobór mocy 0,9W

Czujnik ruchu - częstotliwość pracy 5,8 GHz

Czujnik ruchu - stopień ochrony obudowy IP20

Wbudowany moduł komunikacji bezprzewodowej Bluetooth NBV BT Switch

Aplikacja sterująca pracą lampy NBV App

Aplikacja - wymagane oprogramowanie Android w wersji co najmniej 6.0 lub nowszy

Aplikacja - wielkość 20 MB

Aplikacja - wymagania komunikacyjne Wi-Fi lub LTE

Aplikacja - profilu portu komunikacji port szeregowy (Serial Port Profile)

Aplikacja - pobieranie kod QR w instrukcji obsługi dostarczonej lampy

Aplikacja - parowanie lampy z aplikacją poprzez Bluetooth

Długość całkowita lampy [cm] 50

Szerokość całkowita lampy [cm] 50

Wysokość całkowita lampy [cm] 162

Waga całkowita lampy [kg] 22

Numer katalogowy produktu NBV-8x75P BT

Kod PKWiU 26.60.13.0

Kod CN 9018 20 00

Certyfikacja produktu CE

Dokument certyfikacji produktu deklaracja zgodności

Stawka podatku VAT na produkt 23%

Gwarancja ogólna 2 lata

Gwarant udzielający gwarancji producent wyrobu / produktu

Producent Ultra-Viol spółka jawna [35]

Siedziba producenta [35] ul. Stępowizna 34; 95-100 Zgierz [Polska]

Serwis techniczny w Polsce fabryczny producenta

Serwis techniczny - kontakt [35] ☎ 42 715 02 16 | reklamacje@ultraviol.pl

Rodzaj przesyłki z produktem przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)

Waga przesyłki z opakowaniem [kg] 25



EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniemmedycznym
Infolinia.: 32 720 94 11 (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
GSM/SMS: 533 99 22 01
Faks: 32 720 94 16 (czynny całą dobę)
E-mail: sklep@epicmed.pl
h�ps://epicmed.pl

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora
finansów publicznych.

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
ul. Staromiejska 6/10d
40-013 Katowice

NIP PL9542784362
REGON 368734116
KRS 0000703242
BDO 000553124

Tel.: 32 720 94 00
Faks: 32 720 94 16
E-mail: dk@dkarkadia.pl
h�p://dkarkadia.pl

Biuro handlowe sklepu EpicMED czynne w godz. 9.00 - 15.00 (dni robocze)

Operator sklepu EpicMED

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania.
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Zastrzeżenia


