
Terveellinen
hengitysilma
Tilan yläosan ilman desinfiointiin tarkoitettu
kattoasennettava UV-C-valaisin

Philipsin tilan yläosan ilman desinfiointiin tarkoitettu kattoasennettava UV-C-

valaisin on osa Philipsin vastaavien tuotteiden sarjaa, ja se on suunniteltu

välikattoon asennettavaksi moniin eri käyttökohteisiin. Valaisin on tarkoitettu

mataliin tiloihin, joissa UV-C-säteet jakautuvat pääasiassa vaakasuuntaisesti laitteen

korkeudella ja sen yläpuolella. Säteilyn leviämistä hallitaan erikoissuunniteltujen

heijastimien ja häikäisysuojien avulla. Siten varmistetaan ilmamäärän desinfiointi

samalla, kun sen alla olevien käyttäjien turvallisuudesta ja päivittäisten toimintojen

jatkuvuudesta pidetään huolta. Laitetta voidaan käyttää kaikkina aikoina myös

ihmisten läsnäollessa.

Hyödyt
• Desinfioi ilman äänettömästi liiketoiminnan jatkuessa entisellään laitteen

alapuolella

• Tuhoaa 99,9 % ilmatilassa olevasta Coliphage φX174 ‑viruksesta 10 minuutissa

tilassa, jossa on riittävä ilmankierto

• Käytämme Philipsin UV-C-lamppuja ja liitäntälaitteita

• Ympäristöystävällinen – käytön aikana tai sen jälkeen ei muodostu

otsonipäästöjä.

Ominaisuudet
• Toimitus sisältää Philips PL-S TUV -lampun: 4 x 9 W

• Lyhytaaltoisen UV-säteilyn huippu 253,7 nm (UV-C)

• Häikäisysuojat ja heijastimet ohjaavat UV-C-säteilyn jakautumista laitteen

korkeudella sekä tilan yläosassa ihmisten yläpuolella

• Pinta-asennus alakattoon

• Täyttää IEC 62471 -standardin fotobiologista turvallisuutta koskevat määräykset
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Käyttökohteet
• Toimistot

• Myymälät

• Elintarvikevalmistus

• Hotellit ja ravintolat

• Oppilaitokset

• Pankkikonttorit

• WC-tilat

Rajoitukset ja turvallisuus
• VAARA: Riskiryhmä 3:n UV-tuote. Kuten kaikki desinfiointijärjestelmät, UV-C-lamput ja -laitteet on asennettava oikein ja niitä on

käytettävä oikealla tavalla. Suora altistuminen UV-C-säteilylle voi olla vaarallista, ja se saattaa aiheuttaa iholla palovamman

kaltaisen reaktion sekä vahingoittaa vakavasti sarveiskalvoa.

• Koska UV-C-säteily on näkymätöntä, tilan yläosan ilman desinfiointiin tarkoitetun UV-C-valaisimen asennuksessa on huomioitava

asianmukaiset varotoimet, jotta UV-C-valaisinta voidaan käyttää turvallisesti. Tilan yläosan ilman desinfiointiin tarkoitetut UV-C-

valaisimet on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan järjestelmässä, jossa on asianmukaiset, asennus- ja/tai käyttöohjeissa

määritetyt turvavarusteet.

• Suora altistuminen UV-C-säteilylle on vaarallista. Philipsin UV-C-laitteita saavat myydä vain valtuutetut kumppanit, ja niiden

asennus on annettava ammattilaisten tehtäväksi tarkkojen turvallisuus- ja lakisäädösten mukaisesti. UV-C-tuotteitamme ei ole

tarkoitettu käyttökohteisiin tai toimintoihin, joissa ne voivat aiheuttaa kuoleman, henkilövahinkoja ja/tai ympäristöhaittoja.
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