
Effektiv, säker och
beprövad desinfektion
på några minuter
(ENDAST AVSEDD
FÖR PROFESSIONELL
ANVÄNDNING)
UV-C-desinfektionskammare

UV-C-desinfektionskammaren är avsedd för desinficering av föremål för

yrkesmässig, icke-medicinsk användning. Den använder en uppsättning Philips UV-

C-lampor som erbjuder spektral effekt inom bandbredden för ultraviolett

bakteriedödande strålning, vilket effektivt inaktiverar patogener som virus, bakterier

eller svamp på några minuter, inklusive SARS-CoV-2 som orsakar COVID-19. UV-C-

lamptekniken använder inte bara spektral effekt, som är väldigt effektivt mot

infektiösa ämnen. Till skillnad från en del lösningar på marknaden orsakar den inga

ozonutsläpp som potentiellt kan vara hälsovådliga. Det gör processen kemikaliefri

och lämnar inga rester under eller efter användning. Den har ett armaturhus i rostfritt

stål och ett inspektionsfönster i härdat glas. Genom inspektionsfönstret kan man på

ett säkert sätt visuellt verifiera att UV-C-lamporna fungerar och att

desinficeringscykeln pågår. Lamporna avger ett violett sken under körningen. Insidan

har en högreflekterande beläggning och ett vävt bländskydd minimerar skuggor och

maximerar UV-C-dosen för effektiv och snabb desinficering. Användaren behöver

bara öppna luckan, placera föremålet som ska saneras på en av brickorna, stänga

luckan, slå på strömmen och ställa in timern på önskad desinficeringstid enligt

tabellen med rekommenderade desinficeringstider som finns i användarhandboken.

Timern meddelar användaren när desinficeringscykeln är klar, så att användaren kan

ta ut föremålet, stänga luckan och slå av enheten. UV-C-kammaren är en riskfri

enhet som är helt säker att använda i en inomhusmiljö enligt instruktionerna i
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användarhandboken. Den har inbyggda säkerhetsfunktioner för att undvika

oavsiktlig direkt exponering för UV-C-strålning, inklusive lampskydd som förhindrar

att lamporna går sönder. UV-C-desinfektionskammaren kan tryggt användas för

effektiv sterilisering av föremål och (delad) utrustning för inomhusbruk, förutsatt att

det inte gäller medicinsk användning.

Fördelar
• Baserat på data som har ställts till vårt förfogande av National Emerging Infectious

Diseases Laboratories (NEIDL) vid Boston University, som kommer att ingå i en

kommande vetenskaplig publikation från Boston University i laboratoriemiljö,

resulterar strålning med Signifys UV-C-ljuskällor av ytan på ett material som har

inokulerats med SARS-CoV-2 (det virus som orsakar COVID-19) vid en UV-C-dos

på 5 mJ/cm2 (6 sekunders exponeringstid) i en reduktion med 99 % av

förekomsten av SARS-CoV-2-virus på ytan. Samma studie fastställde att en UV-C-

dos på 22 mJ/cm2 resulterar i en reduktion med 99,9999 % av förekomsten av

SARS-CoV-2-virus på ytan (25 sekunders exponeringstid).

• Beprövad, effektiv desinficering under hela den användbara livslängden för lampa

och armatur

• Inga farliga ozonutsläpp under eller efter användning

• Säkerhetsfunktioner för att undvika oavsiktlig direkt exponering för UV-C-strålning

• Enkelt att använda

Funktioner
• Högreflekterande invändig beläggning för snabb och effektiv desinficering

• Lamppositioneringen och det vävda bländskyddet har optimerats för att minimera

skuggor och maximera föremålens UV-C-exponering

• Inspektionsfönster i härdat glas ger säker visuell åtkomst till föremål och visuell

försäkran att alla UV-C-lamporna fungerar under desinfektionscykeln

• Philips TL Mini TUV-lampor ingår och är förinstallerade

• UV-kortvågsstrålning, topp vid 253,7 nM (UVC)

• 2 säkerhetssensorströmbrytare bakom kammarluckan (upptill och nedtill) som

stänger av UV-C-lamporna i händelse av oavsiktlig lucköppning under

desinfektionsprocessen

• Uppfyller alla tillämpliga regler och standarder

• Borttagbar mellanbricka (UVCC200) för desinficering av större föremål

• Kammare i rostfritt stål med stabila brickor som kan bära tunga föremål upp till 6

kg

Användning
• Butik (särskilt de som tillåter att produkter provas med högre hygienkrav, till

exempel smycken, make up-varor, underkläder, glasögon, hörlurar, leksaker, osv.)

• Apotek

• Kontor

• Banker

• Hotell

• Skolor och universitet

• Matserveringar och restauranger

• Industrikök

• Gym

• Frisörer och spaanläggningar

• Uthämtningsställen för e-handel

• In- och utlämningsställen för budfirmor
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Varning och Säkerhet
• FARA: Ultraviolett produkt, klass 3 inuti kammaren. UV-C-lampor och kammare måste installeras och användas på rätt sätt enligt

bruksanvisningarna UV-C-desinfektionskammaren är varken godkänd eller avsedd för att användas vid desinficering av medicinsk

utrustning.Får endast säljas av behöriga partners och hanteras av professionella installatörer med expertkunskap inom UV-C-

belysning. Direkt exponering för UV-C kan vara farlig och resultera i en solbränneliknande reaktion på huden samt allvarliga

skador på hornhinnan. Armaturen får därför endast användas i en installation som består av lämpliga säkerhetsåtgärder, såsom de

som anges i monteringsanvisningarna och/eller instruktionsböckerna. Det är absolut förbjudet att försöka placera ett husdjur eller

en baby i UV-C-kammaren.Det är absolut förbjudet att påtvingat försöka köra UV-C-kammaren utan lucka, med öppen lucka eller

med inspektionsfönstret borttaget. UV-C-enheternas effektivitet för inaktivering av vissa virus, bakterier, protozoer, svampar och

andra skadliga mikroorganismer beskrivs under Fördelar. Signify och Signify-koncernen lovar eller garanterar inte att

användningen av UV-C-enheter skyddar eller förhindrar någon användare från infektion och/eller kontaminering med skadliga

mikroorganismer, sjukdomar eller sjukdomar. Utöver och utan begränsning av eventuella undantag eller ansvarsbegränsningar för

Signify och Signify-koncernen som anges i något avtal om försäljning, distribution eller annat tillgängliggörande av UV-C-enheter,

ska Signify och Signify-koncernen inte ha något ansvar för anspråk eller skador som kan uppkomma från eller vara relaterade till

något användande av UV-C-enheter utanför deras avsedda användningsområde eller i strid med deras installations- och

driftinstruktioner, som var och för sig beskrivs under Användningsområden och i användarhandboken/monteringsanvisningarna.

Versions

UVCC200 front view

Måttskiss
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Produktinformation

UVCC200 SPP side view UVCC200 SPP interior

UVCC200 SPP chamber door

inside

UVCC200 SPP panel and

tempered glass window

UVCC200 SPP front view interior
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