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

Philips mini UV-C dezenfeksiyon kabini (UVCC090), fare, klavye, kulaklıklar ve

uzaktan kumandalar gibi küçük eşyaları, paylaşılan cihazları veya çok sayıda insanın

dokunduğu nesneleri dezenfekte etmek için ideal çözümü sağlar. Basitçe ifade

etmek gerekirse eşyaları mini odaya koyun ve sonra nesneleri UV-C ışığına maruz

bırakmak için zamanlayıcıyı önerilen dezenfeksiyon şemasına göre ayarlayın. Mini

UV-C dezenfeksiyon kabini, hafif olması nedeniyle birçok farklı alana yerleştirilebilir.

Tasarımı ve taşınabilir boyutu ile müşterileriniz, konuklarınız ve çalışanlarınıza

konaklama, ofis ve perakende bölümlerindeki birden fazla alanda ek koruma sunmak

için benzersiz bir dezenfekte çözümü sağlamış olursunuz. Bu UV-C dezenfeksiyon

kabini tıbbi cihaz olarak onaylanmamış ve/veya sertifikalandırılmamıştır.

Faydaları
• Dokunmatik panel ile zaman ayarı ve dezenfeksiyon süresi kontrolü kolaydır: Farklı

boyutlardaki objelerin dezenfeksiyonu için 180 sn./300 sn./600 sn./900 sn.

• Otel misafir odalarına, resepsiyon alanlarına ve ofis çalışma alanlarına kolayca

uyacak modern tasarım, taşınabilir boyut ve hafiflik.

• Yanlışlıkla kapı açıldığında UVC'ye maruz kalmayı önleyen manyetik anahtar da

dahil dezenfeksiyonu güvenli hale getirmeye yönelik gelişmiş özellikler.
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Özellikler
• Gömülü yüksek yansıtmalı metal plaka sayesinde tüm yönlerden UV-C ışıma

kapsaması ile dezenfekte etmek için tasarlanmıştır.

• İki küçük pencere, dezenfeksiyon işlemini takip etmeyi sağlar.

• Philips 253,7 nm UV-C tüpü kullanım esnasında ozon yaymaz.

Uygulama
• Konaklama

• OFİS

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: Mini UV-C dezenfeksiyon kabininin belirli

virüs, bakteri, protozoa, mantar ve diğer zararlı mikro organizmaların etkisiz hale getirilmesindeki etkinliği, aşağıda "Avantajlar"

başlığında açıklandığı gibidir. Signify ve şirketler grubu, mini UV-C dezenfeksiyon kabininin 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. Mini UV-C dezenfeksiyon kabini tıbbi cihazları dezenfekte etmek için onaylı değildir,

tıbbi uygulama amaçlı olarak tasarlanmamıştır ve kullanılmamalıdır. Signify ve şirketler grubu, mini UV-C dezenfeksiyon kabininin

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

kabininin, 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

UVCC090-1
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Boyutlu çizim

Mini UV-C dezenfeksiyon odası

© 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.

www.lighting.philips.com
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