
Tyylikäs ja siirrettävä
desinfiointilaite, joka
ei tarvitse kiinteää
asennusta
Ilmaa desinfioiva UV-C-laite

Philipsin ilmaa desinfioiva UV-C-lattialaite on tehokas ratkaisu kiertävän ilman

desinfiointiin. Se vetää huoneilman sisäänsä ja neutralisoi UV-C-valon avulla jopa

95 % huoneilman mikrobeista 80 m³:n tilassa yhdessä tunnissa (ilmankierron peitto

28 m²).(1) Kiinteää asennusta ei tarvita – lattialaitetta voidaan siirtää pyörien

ansiosta helposti paikasta toiseen esimerkiksi toimistoissa, hotelleissa ja

myymälöissä. Tyylikkäästi muotoiltu laite tuottaa hallitusti UV-C-säteilyä (RG0), ja

laitetta voidaan käyttää ihmisten läsnäollessa.
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Hyödyt
• 80 m³:n tilassa 95 % ilmasta on desinfioitu tunnissa(1).

• Ilmankierron peitto 28 m².
• Kiinteää asennusta tai asennustarvikkeita ei tarvita. Laitetta voidaan siirtää

huoneesta toiseen.

• Luotettava ja kestävä sisempi UV-C-säteilytyskammio.

• Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä selkeällä näytöllä ja asetusvaihtoehdoilla.

• Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä selkeällä näytöllä, painikkeilla ja helposti

ymmärrettävät asetusvaihtoehdot.

• Esteettinen muotoilu.

• Mekaaninen turvallisuus ja bakteereita deaktivoiva vaikutus on riippumattoman

tieteellisen tutkimuslaitoksen vahvistama: Bakteereita deaktivoiva vaikutus on

perustuu tieteelliseen tutkimusnäyttöön.(1) Helppo huoltaa. Laite ilmoittaa, milloin

osia on vaihdettava uusiin.

• (1) Henan Zhongke Lianchuang Test Service Co., Ltd:n testipäätelmä: Philipsin

ilmaa desinfioivaa UV-C-laitetta (UVCA200) käytettiin tunnin ja kahden tunnin

ajan 80 m³:n testikammiossa, jossa laite teki vaarattomaksi ≥ 95 % luonnollisista

bakteereista jokaisessa testissä. Testit täyttivät WS/T648-2019-vaatimukset

(”Ilman desinfiointilaitteen yleiset hygieniavaatimukset”).

Ominaisuudet
• Rungon materiaali: UV-valon kestävää muovia.

• Philips UV-C-lamppu: 4 x 18 W PL-L-versio.

• Philips-liitäntälaite: HFP 236.

• Hipaisupaneeli: ajastinpainike 30/60/120 min + virrankytkentävalinnat,

tuulettimen nopeuden valinta (pieni, normaali, suuri), toimintojen lukituspainike,

virtapainike.

• Käyttöliittymän näytössä näkyy lähtölaskenta ennalta määritetyn ajan mittaiselle

desinfioinnille.

• Turvakäynnistys: UV-C-lamppu syttyy vasta, kun UV-C-sisäkammio on koottu

oikein.

• Laittetta on helppo siirtää pyörien vuoksi.

Käyttökohteet
• Parturit, kampaamot ja kauneushoitolat

• Hotellihuoneet

• Ravintolat

• Toimistojen ja pankkien pienet neuvotteluhuoneet

• Oppilaitosten luokkahuoneet ja päiväkodit

• Sairaaloiden odotustilat
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Rajoitukset ja turvallisuus
• Varoitukset ja turvallisuus: 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: Ilmaa desinfioivan UV-C-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

ilmaa desinfioivat UV-C-laitteet suojaavat käyttäjiä infektioilta ja/tai miltään haitallisilta mikro-organismeilta kuten viruksilta,

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

eikä hyväksytty lääkinnällisten laitteiden desinfiointiin. Lisäksi ja rajoittamatta mitään Signifyn ja sen tytäryhtiöiden

vastuurajauksia tai -rajoituksia, kuten on määritetty myynti- tai jakelusopimuksessa tai muissa ilmaa desinfioivien UV-C-laitteiden

toimitusehdoissa, Signify ja sen tytäryhtiöt eivät ole missään vastuussa mistään vaatimuksista tai vahingoista, jotka liittyvät ilmaa

desinfioivien UV-C-laitteiden käyttöön niiden asianmukaisen käyttötarkoituksen ulkopuolella tai niiden asennus- ja

käyttöohjeiden vastaisesti. Nämä käyttötarkoitukset ja ohjeet on kuvattu tämän asiakirjan Käyttökohteet-osassa sekä käyttö-

ja/tai asennusohjeissa.

Versions

UVCA200 UV-C Floor standing air unit

Mittapiirros
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Tuotetiedot

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

UVCA200 UV-C Floor standing air

unit
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