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Linjärt UV-C-desinficeringssystem med sensor

Den linjära UV-C-enheten med mikrovågssensor har utformats för att desinficera

ytor och passar till många olika användningsområden. Den tillhandahåller

heltäckande UV-C-strålning med homogen ljusfördelning. Desinficeringsförmågan

baseras på den effekt som används och på en specifik exponeringstid för ett givet

avstånd från ytan. Vid användning ska inga personer eller djur närvara på grund av

den höga risken för ögon- och hudskador. Enheten har säkerhetsanordningar som

använder sensorövervakning, som automatiskt stänger av UV-C-enheten om en

person eller ett djur registreras inom sensorns avkänningsområde. Prestandan

förstärks av en högreflekterande och hållbar aluminiumarmatur som ytterligare

förbättrar effektiviteten och riktar UV-C-ljuset mot de ytor som ska bestrålas och

inom sensorns avkänningsområde.
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Fördelar
• UV-C-ljus inaktiverar på ett effektivt sätt de flesta virus och bakterier på ytor som

träffas direkt av strålarna.*1

• UV-C-produkter för ytdesinficering som förses med våra UV-C-ljuskällor

inaktiverar mer än 99% av SARS-CoV-2-virus från ytor till under mätbara nivåer.*2

• Beprövad, effektiv desinficering under hela den användbara livslängden för

ljuskälla och armatur

• Miljövänligt – inga ozonutsläpp under eller efter användning

• Försedda med säkerhetsanordningar, t.ex. integrerade sensorer som automatiskt

stänger av UV-C-enheten när en person eller ett djur registreras.

• Kan användas för flera användningsområden

• Förinställda timerinställningar på 30 minuter, 1 timme, 2 timmar och 3 timmar

baserat på användningsområde

• *1 ”Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of

Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae”, reviderad, uppdaterad och utökad av A.

Haji Malayeri, M. Mohseni, B. Cairns och J.R. Bolton. Med tidigare bidrag av

Gabriel Chevrefils (2006) och Eric Caron (2006). Med fackgranskning av B.

Barbeau, H. Wright (1999) och K.G. Linden.

• *2 Nadia Storm et al, Rapid and complete inactivation of SARS-CoV-2 by UV-C

irradiation, 2020. Rapporten finns tillgänglig på https://www.nature.com/

articles/s41598-020-79600-8. UVC-irradiansen som användes i denna studie var

0,849 mW/cm2.

Funktioner
• Specialkonstruerad spegeloptik avskärmar UV-C-strålning för riskgrupp 0 bortom

sensorns täckningsområde

• Den specialkonstruerade spegeloptiken förbättrar effektiviteten

• Dip-switch i sensorn möjliggör tidsinställning efter användningsområde

• Philips T8 TUV-ljuskälla ingår: 36 W
• UV-kortvågsstrålning, topp vid 253,7 Nm (UV-C)

• Olika monteringsalternativ

Användning
• Butik: Desinficera kundvagnar, hyllplan och diskar.

• Frisör- och skönhetssalonger: Desinficera salong, golv, speglar, stolar, ytor och

andra utsatta områden.

• Skolor: Desinficera klassrummens väggar, golv, skolbänkar och ytor.

• Kontor: Desinficera arbetsrum, möteslokaler och korridorer.

• Banker: Desinficera diskar, bankomater och arbetsytor.

• Hotell och restaurang: Desinficera hotellrum, receptioner och andra utrymmen.

• Livsmedelsbutiker: Desinficera beredningsytor och redskap

• Badrum: Desinficera toalettbord, handfat och speglar.

• Transport: Desinficera väntutrymmen för resenärer.
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Varning och Säkerhet
• FARA: UV-produkt av riskgrupp 3. I likhet med alla desinficeringssystem måste UV-C-ljuskällor och -enheter installeras och

användas på korrekt sätt. Direkt exponering för UV-C kan vara farlig och resultera i en solbränneliknande reaktion på huden och

allvarliga skador på hornhinnan. Eftersom UV-C är osynligt för ögat måste en linjär UV-C-enhet installeras tillsammans med

tillräckliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att enheten kan användas på ett säkert sätt. Linjära UV-C-enheter får endast

användas som komponenter i system med lämpliga säkerhetsåtgärder såsom, men inte begränsat till, de som anges i

monteringsanvisningarna och/eller instruktionsböckerna.

• Direkt exponering för UV-C-strålning är farlig. Philips UV-C-produkter får endast säljas av behöriga partners, och ska installeras av

behörig personal enligt våra strikta säkerhetskrav och de krav som lagen ställer. Våra UV-C-produkter får inte användas till

användningsområden eller aktiviteter som kan orsaka och/eller leda till livshotande skador, personskador och/eller skador på

miljön.

Versions

TMS031 UV-C linear

Måttskiss
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Produktinformation

TMS031 UV-C linear TMS031 UV-C linear

TMS031 UV-C linear TMS031 UV-C linear

TMS031 UV-C linear
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