
Rena luften i din
arbetsmiljö
Active air UV-C-desinficering

Active air UV-C-desinficeringsenheten är utformad för att desinficera luften under

den dagliga affärsverksamheten, utan avbrott. Den kan installeras på en vägg eller i

taket på en rad olika platser – till och med på platser som är UV-C-känsliga Med

hjälp av fläktar sugs luften i rummet in i enheten och filtreras. Därefter utsätts luften

för intensiv desinficering med hjälp av två UV-C-lampor på 60 W styck. Luften som

sedan kommer ut ur Active air UV-C-enheten är ren.

Fördelar
• Möjliggör kontinuerlig drift medan affärsverksamheten fortgår

• Hög luftdesinficeringseffekt

• Säker användning

• Enkel att installera och driftsätta

• Enkelt underhåll

Funktioner
• Philips PL-L TUV-ljuskällor medföljer: 2 x 60 W
• Dammfilter

• Vägg- eller takmontage

• UV-C avges endast inuti enheten, inte utanför

Användning
• Kontor, mötesrum, toaletter, caféer

• Omklädningsrum, hotellrum, väntrum

• Livsmedelsproduktion, lagringslokaler, museer

Product family leaflet, 2023, April 17 data som kan komma att ändras

LightingLighting



Varning och Säkerhet
• FARA: I likhet med andra desinfektionssystem måste UV-C-ljuskällor och -enheter installeras och användas på rätt sätt. Direkt

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

• FRISKRIVNING: Active air UV-C-desinficeringsenhetens effektivitet för inaktivering av vissa virus, bakterier, protozoer, svampar

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

användningen av Active air UV-C-desinficering skyddar eller förhindrar användare från att få en infektion och/eller kontamineras

av virus, bakterier, protozoer, svamp eller sjukdomar. Active air UV-C desinficering är inte godkänd för, inte avsedd för och får inte

användas för att desinficera medicinsk utrustning. 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 Active air UV-C-desinficering, ska Signify och Signify-koncernen inte hållas ansvariga för anspråk eller

skador som kan uppkomma från eller vara relaterade till användning av Active air UV-C-desinficering utanför det avsedda

användningsområdet eller i strid med dess installations- och bruksanvisningar, som var för sig beskrivs under

Användningsområden och i användarhandboken och/eller monteringsanvisningarna.

Versions

Control window

Måttskiss

535 189

32

4
0
7

Active air UV-C-desinficering

2Product family leaflet, 2023, April 17 data som kan komma att ändras



Produktinformation

fixation to the ceiling or wall dust fiter fixation

Lamp fixation and replacement Inside the unit

Back panel UV-C disinfection active air unit

Active air UV-C-desinficering

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller

fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på

användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt

erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla

varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.

www.lighting.philips.com

2023, April 17 - data som kan komma att ändras


