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Golvstående luftenhet för UV-C-desinficering

Philips UV-C-luftdesinficeringsenhet är ett kraftfullt och effektivt sätt att desinficera

cirkulerande luft. Den drar in luft i enheten där UV-C-strålning inaktiverar upp till 95

% av mikroorganismerna i 80 m3 inom bara 1 timme (cirkulär täckning 28 m2) (1).

Utan att behöva monteras kan den fristående enheten rullas på plats och användas

inom flera professionella användningsområden, från kontor till hotell och

resturanger. Den estetiska designen ger välkontrollerad UV-C-strålning (RG0) och

kan även användas när människor är närvarande.
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Fördelar
• Når 95 % luftdesinficering i 80 m3 på 1 timme (1).

• Cirkulär täckning på 28 m2.

• Ingen fast installation eller montering krävs. Kan bytas ut i rummet.

• Pålitlig och stark inre UV-C-strålningskammare.

• Användarvänligt gränssnitt med tydlig display och ett urval av flexibla alternativ.

• Användarvänligt gränssnitt med tydlig display och enkla knappar, komplett urval

av flexibla alternativ.

• Estetisk design.

• Mekanisk säkerhet och bakteriedödande effektivitet validerade av oberoende

vetenskapliga rapporter: bakteriedödande effektivitet validerat genom testrapport

(1). Enkelt underhåll med displaymeddelande för reservdelar.

• (1) Henan Zhongke Lianchuang Test Service Co., Ltd testresultat: Philips UV-C-

desinficeringsenhet（UVCA200）användes under 60 minuter respektive 120

minuter i en testkammare på 80 m³, och den bakteriedödande frekvensen för

naturliga bakterier i luften var ≥95 % i samtliga test, vilket uppfyller kraven enligt

WS/T648-2019 《Allmänt hygieniskt krav för luftdesinficerande maskin》

Funktioner
• Material på armaturhus: UV-plast.

• Philips UV-C-ljuskälla: 4*18 W PL-L-version.

• Philips driftdon: HFP 236.

• Pekskärm: timer-knapp 30/60/120 min och På-alternativ, fläkthastighetsknapp

(låg, medel och hög), låsknapp för att undvika oönskad drift, på/av-knapp.

• Display på användargränssnittet som börjar räkna ner på förinställd

desinfektionsvaraktighet.

• Säkerhetsstart, UV-C-ljuskällan kan endast tändas när baksidan av den inre UV-C-

kammaren har monterats.

• Enkel att flytta tack vare enhetens fyra hjul

Användning
• Frisörer och skönhetssalonger

• Hotellrum

• Restauranger

• Små mötesrum på kontor och banker

• Klassrum i skolor och förskolor

• Väntrum på kliniker

Varning och Säkerhet
• Varningar och säkerhet: Som andra desinfektionssystem måste UV-C-ljuskällor och -enheter installeras och användas på rätt sätt.

Direkt exponering för UV-C kan vara farligt och resultera i en solbränneliknande reaktion på huden samt allvarliga skador på

hornhinnan.

• FRISKRIVNING: UV-C-luftenhetens 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. UV-C-luftdesinficeringsenheten är inte godkänd för, inte avsedd för och får inte användas för

att desinficera medicinsk utrustning. Utöver eventuella undantag eller ansvarsbegränsningar för Signify och Signify-koncernen

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

koncernen inte hållas ansvariga för anspråk eller skador som kan uppkomma från eller vara relaterade till användning av UV-C-

luftenheten 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.
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Versions

UVCA200 UV-C Floor standing air unit

Måttskiss

Produktinformation

UVCA200 UV-C Floor standing air

unit

UVCA200 UV-C Floor standing air

unit

UVCA200 UV-C Floor standing air

unit

UVCA200 UV-C Floor standing air

unit
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Produktinformation

UVCA200 UV-C Floor standing air

unit
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