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Charakterystyka i zalety lampy

Lampa bakteriobójcza NBV-2x30PLW RC

KARTA PRODUKTU

Rodzaj lampy UV-C: mobilna ze statywem
Moc i liczba promienników UV-C: 60W [2 x 30W]
Natężenie promieniowania UV-C: 3,6 W/m² z odległości 1m
Skuteczność w pomieszczeniu: do 22 m² [66 m³]
Żywotność promienników: 8 000 godzin pracy
Licznik czasu pracy promienników: cyfrowy z wyświetlaczem LED
Sygnalizacja wymiany promienników: akustyczna
Pilot zdalnego sterowania: pilot RC NBV
Przewód zasilający lamę UV-C: 3 m z wtyczką do gniazda typu E
Typ promienników UV-C: UV-C TUV 30W G13 lub UV-C HNS-L 30W G13
Długość promienników UV-C [mm]: 894,60
Producent promienników UV-C: Philips lub OSRAM
Długość fali promieniowania UV-C: 253,7 nm
Poziom emisji ozonu przez promienniki: śladowa emisja w pierwszych 100 h eksploatacji
Przenikalność promieniowania UV-C przez powierzchnie: nieprzenikalne, odbicie od powierzchni
Oddziaływanie promieniowania UV-C na tworzywa sztuczne: może powodować odbarwienia i żółknięcie
Regulacja kąta naświetlania: 270°
Powłoka odbłyśnika lampy: lustrzana z aluminium
Poziom hałasu lampy UC-C: bezgłośna
Zasilanie lampy UV-C: AC 230V 50Hz
Pobór mocy przez lampę: 75VA
Klasa zabezpieczenia lampy: I B
Klasa szczelności obudowy lampy: IP20
Licznik czasu pracy promienników - wyświetlacz: 4-polowy LED
Zdalne sterowanie pracą lampy: pilot RC NBV + odbiornik radiowy
Odbiornik RC NBV - położenie: obudowa lampy
Odbiornik RC NBV - pobór mocy: 0,1 VA
Pilot RC NBV - zasięg działania: do 25 m
Pilot RC NBV - częstotliwość pracy: 433,92 MHz
Zasilanie pilota RC NBV: DC bateria 12V typ A23
Pilot - klasa zabezpieczenia: I B
Klasa szczelności obudowy pilota: IP20
Pilot RC NBV - inne funkcje: zabezpieczenie przed włączeniem lub wyłączeniem innych lamp

Dane techniczne

• skuteczna dezynfekcja powierzchni podczas nieobecności ludzi i zwierząt w pomieszczeniu bez stosowania środków chemicznych
• skutecznie oczyszcza powierzchnie z bakterii, wirusów, grzybów i innych drobnoustrojów w pomieszczeniach o powierzchni
do 22 m² i kubaturze do 66 m³
• 2 promienniki UV-C o mocy 30W (łącznie 60W)
• natężenie promieniowania UV-C 3,6 W/m² powierzchni (z odległości 1m)
• regulacja kąta naświetlania w zakresie 270° poprzez nachylenie kopuły z odbłyśnikiem
• promienniki foliowane (opcja dodatkowa) spełniają wymagania norm higienicznych systemu HACCP oraz zabezpieczają przez
rozbryzgiem szkła i skaleczeniami w przypadku stłuczenia promiennika
• duża żywotność promienników 8000h - przy pracy 12h na dobę wymiana co ok. 670 dni
• licznik z wyświetlaczem LED odmierza i pokazuje czas pracy promienników
• akustyczna sygnalizacja konieczności wymiany promienników
• niezbędna do zachowania czystości mikrobiologicznej pomieszczeń
• niezastąpiona w placówkach ochrony zdrowia, np. na salach zabiegowych, czy w brudownikach
• polecana także do placówek weterynaryjnych
• estetyczna obudowa
• pilot zdalnego sterowania pracą lampy o zasięgu do 25 metrów - podnosi standardy bezpiecznego użytkowania lamp
bakteriobójczych
• niestandardowy system kodowania zdalnego sterowania zapobiegający przypadkowemu włączaniu innych lamp lub urządzeń
• prosta i szybka wymiana promienników
• energooszczędna - niskie koszty eksploatacji
• mobilna - osadzona na statywie z kółkami wyposażonymi w blokadę jazdy
• przewód zasilający o długości 3 metrów z wtyczką
• produkowana przez wiodącego producenta w Polsce z ponad 25 letnim doświadczenie w produkcji lamp UV-C
• darmowa dostawa na terenie Polski

Bezpośrednie oddziaływanie promieniowania UV-C jest szkodliwe dla człowieka i zwierząt!
Załączanie lampy bakteriobójczej bezpośredniego działania dopuszczalne jest tylko, gdy w pomieszczeniu nie znajdują się
ludzie i zwierzęta. Lampa oznakowana jest widocznym i czytelnym napisem ostrzegawczym „UWAGA! Promieniowanie
UV-C - chronić oczy i skórę”.
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