
Dakikalar içinde 4-log
dezenfeksiyon
(YALNIZCA
UZMANLAR İÇİN
TASARLANMIŞTIR)
UV-C dezenfeksiyon odası

Philips UV-C dezenfeksiyon kabini (UVCC200/UVCC100), belirli zaman kurallarına

göre, Philips UV-C lambasının (253,7 nm) etkinliğini 4-log (%99,99) dezenfeksiyon

sağlamak için optimize eder. Çok amaçlı nesnelerin yüzey dezenfeksiyonu için

tasarlanmıştır. 2 boyutu sayesinde ofisler, oteller, kurye hizmetleri gibi profesyonel

alanlardaki birçok uygulamada kullanılabilir. Bu UV-C dezenfeksiyon odası tıbbi

cihaz olarak onaylanmamış ve/veya sertifikalandırılmamıştır.

Faydaları
• Çevreye istenmeyen hasarlar vermemesi için ozon içermez

• 2 boyuttaki tasarım sayesinde müşterinin nesneleri dezenfekte etmek için uygun

boyutu seçmesi daha kolaydır

• Güvenlik anahtarları sayesinde, oda açıkken gücün otomatik kesilmesi kullanıcının

UV-C'ye maruz kalmamasını sağlar

Özellikler
• Philips UV-C lamba (253,7 nm) kullanıldığında ozon yayılmaz

• Farklı boyuttaki nesnelerin dezenfeksiyonu için 2 boyutu mevcuttur

• Çalışırken kapı açıldığında gücü otomatik kesmek için güvenlik anahtarı vardır
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Uygulama
• OFİS

• Otel

• Kurye hizmetleri

• Endüstriler

Güvenlik ve uyarılar
• TEHLİKE: Diğer dezenfeksiyon sistemleri gibi UV-C lambaları ve cihazları da doğru şekilde kurulmalı ve kullanılmalıdır. UV-C'ye

doğrudan maruz kalmak tehlikeli olabilir ve ciltte güneş yanması benzeri tepkiler ile korneada ciddi hasara yol açabilir. Philips UV-

C ürünleri yalnızca yetkili ortaklar tarafından satılmalı, uzmanlar tarafından sıkı güvenlik ve yasal gerekliliklerimize uygun olarak

kurulmalıdır. UV-C ürünlerimiz, ölüme, kişisel yaralanmaya ve/veya çevrenin zarar görmesine neden olabilecek ve/veya yol

açabilecek uygulamalarda ve faaliyetlerde kullanılmamalıdır.

• SORUMLULUK REDDİ:

• UV-C dezenfeksiyon odasının belirli virüs, bakteri, protozoa, mantar ve diğer zararlı mikro organizmaların etkisiz hale

getirilmesindeki etkinliği, aşağıda "Avantajlar" başlığında açıklandığı gibidir. Signify ve şirketler grubu, UV-C dezenfeksiyon

odasının kullanımının herhangi bir kullanıcıyı herhangi bir virüs, bakteri, protozoa, mantar, hastalık veya rahatsızlık ile

enfeksiyondan ve/veya kirlenmeden koruyacağına veya önleyeceğine dair söz veya garanti vermez. UV-C dezenfeksiyon odası

tıbbi cihazları dezenfekte etmek için onaylı değildir, bu amaçla tasarlanmamıştır ve kullanılmamalıdır. Signify ve şirketler grubu,

UV-C dezenfeksiyon odasının satışı, dağıtımı veya herhangi bir şekilde kullanıma sunulması ile ilgili sözleşmelerde belirtildiği gibi,

UV-C dezenfeksiyon odasının, her biri bu belgede "Uygulama" başlığı altındaki kullanım kılavuzları ve/veya montaj talimatlarında

açıklanan, kullanım amaçları dışında veya montaj ve çalıştırma talimatlarına aykırı herhangi bir şekilde kullanımından

kaynaklanabilecek veya bunlarla ilgili olabilecek herhangi bir iddia veya hasar için hiçbir sorumluluk veya yükümlülüğe sahip

olmayacaktır.

Versions

UVCC200 left

Boyutlu çizim

UV-C dezenfeksiyon odası
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© 2023 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin

herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu

belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı

gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm ticari markalar Signify

Holding'e veya ilgili sahiplerine aittir.
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