
Desinfioi ilma
työtilassasi
UV-C-desinfiointilaite active air

UV-C disinfection active air -laite on tarkoitettu desinfioimaan ilmaa päivittäisen

liiketoiminnan aikana keskeytyksettä. Laite voidaan asentaa joko seinälle tai kattoon

moniin erityyppisiin paikkoihin – myös UV-C-valolle herkkiin kohteisiin. Laite vetää

huoneilmaa sisään tuulettimien avulla ja suodattaa sekä käsittelee ilmaa kahdella

tehokkaalla 60 W:n UV-C-lampulla. Ilma vapautuu UV-C-desinfiontilaitteesta

huoneeseen desinfioituna.

Hyödyt
• Varmista liiketoiminnan jatkuvuus desinfioinnin tapahtuessa taustalla

• Tehokas ilman desinfiointi

• Turvallinen käytössä

• Helppo asentaa ja ottaa käyttöön

• Helppo ylläpito

Ominaisuudet
• Sisältää Philips PL-S TUV -lamput: 2 x 60 W

• Pölysuodatin

• Kattoasennus tai seinäasennus

• UV-C-valoa säteilee vain laitteen sisällä, ei sen ulkopuolella

Käyttökohteet
• Toimistot, kokoushuoneet, WC-tilat, kahvilat, puhelinkopit

• Pukuhuoneet, vierashuoneet, odotustilat

• Elintarviketuotanto, kypsytyshuoneet, museot
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Rajoitukset ja turvallisuus
• VAARA: 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.

• VASTUUVAPAUSLAUSEKE: UV-C-desinfioivan Active air -laitteen teho tiettyjä viruksia, bakteereja, yksisoluisia eläimiä,

sienikasvustoja ja muita haitallisia mikro-organismeja vastaan on kuvattu Hyödyt-kohdassa. Signify ja sen tytäryhtiöt eivät lupaa

tai takaa, että UV-C-runkovalaisimet suojaavat käyttäjiä infektioilta ja/tai miltään haitallisilta mikro-organismeilta kuten viruksilta,

bakteereilta, yksisoluisilta eläimiltä, sienikasvustoilta tai sairauksilta ja taudeilta. UV-C-desinfioivia Active air -laitteita ei ole

tarkoitettu eikä hyväksytty lääkinnällisten laitteiden desinfiointiin eikä niitä saa käyttää lääketieteellisiin tarkoituksiin. Lisäksi ja

rajoittamatta mitään Signifyn ja sen tytäryhtiöiden vastuurajauksia tai -rajoituksia, kuten on määritetty myynti- tai

jakelusopimuksessa tai muissa UV-C-desinfioivien Active air -laitteiden toimitusehdoissa, Signify ja sen tytäryhtiöt eivät ole

missään vastuussa mistään vaatimuksista tai vahingoista, jotka liittyvät UV-C-desinfioivien Active air -laitteiden käyttöön niiden

asianmukaisen käyttötarkoituksen ulkopuolella tai niiden asennus- ja käyttöohjeiden vastaisesti. Nämä käyttötarkoitukset ja

ohjeet on kuvattu Käyttökohteet-osassa sekä käyttö- ja/tai asennusohjeissa.
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Tuotetiedot

fixation to the ceiling or wall dust fiter fixation

Lamp fixation and replacement Inside the unit

Back panel UV-C disinfection active air unit

UV-C-desinfiointilaite active air
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