
UV-C Hava
Dezenfeksiyon
Ünitesi: Virüs ve
Bakterilere ve SARS-
CoV-2'ye karşı
etkilidir.（*SARS-
CoV-2 testi devam
etmektedir）
UV-C dezenfeksiyon hava ünitesi G2

Philips UV-C hava dezenfeksiyon ünitesi, patojenlerin hava yoluyla bulaşmasına

yönelik kapsamlı bir çözümdür. Havadaki patojenleri %99,99'dan fazla azaltır. UV-C

ünitesi, dezenfeksiyon odasının içinde ekstra destekleyici metal yapı ile dayanıklı bir

şekilde tasarlanmıştır. Estetik tasarım, iyi kontrol edilmiş UV-C radyasyonu (RG0)

sağlar ve insanlar bulunduğunda da kullanılabilir. Aile, tüm iç mekan profesyonel

uygulamaları için ideal olan üç dezenfeksiyon kapasitesine sahiptir.
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Faydaları
• UV-C teknolojisi ile güçlü hava dezenfeksiyon performansı

• SARS-CoV-2'ye karşı etkilidir.

• UV-C Hava Dezenfeksiyonu havadaki patojenleri %99,99'dan fazla azaltır.

• Kullanıcı dostu arayüz: tek tuşla kontrol

• Güvenli kullanım: Ozon içermez.

• UV-C'ye dayanıklı malzeme

• Kolay bakım

Özellikler
• Sadece 10 dakikada hava değişim hacmi

• Büyük boy: 50 m³ oda alanı; Saatte 400 m³'e kadar

• Orta boy: 33 m³ oda alanı; Saatte 260 m³'e kadar

Uygulama
• Tüm iç mekan alanınıza uygundur: çeşitli boyutlardaki kapalı alanlar için etkili hava

dezenfeksiyonu.

• Ofis

• Konaklama

• Perakende

• Okullar

• Bankacılık

• Endüstri

• Aşı merkezleri

• Konut alanları

• Diğer iç mekan uygulamaları

Güvenlik ve uyarılar
• UV-C Ürünlerimiz ölüme, kişisel yaralanmaya ve/veya çevrenin hasar görmesine neden olabilecek uygulamalarda veya

faaliyetlerde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

• Bu UV-C ürünü, iç mekan havasının dezenfeksiyonu için kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tıbbi cihaz olarak onaylanmamıştır/

sertifikası yoktur.

• UV-C sızıntısını önlemek için tasarlanmıştır. Ürün hasarı veya benzeri bir olay nedeniyle sızıntı olması durumunda lütfen

kullanmayı bırakın ve Signify satış temsilcilerine bildirin.

• Onarım için lütfen üretim veya bakım bölümüyle ve diğer benzer profesyonellerle iletişime geçin. Ürün normal çalışırken, üründen

200 mm uzaklıktaki UV C radyasyonu 1 mW/m'den azdır. Güç kablosu hasar görürse cihaza özel bir kabloyla veya üreticisinden

veya bakım bölümünden alınmış cihaza özel bir bileşenle değiştirilmelidir.

• UV-C'ye maruz kalan lamba tutucusu, uç kapağı vb. aydınlatma armatürü parçaları (metal parçalar hariç), UV C ışık özelliğinden

dolayı belirli bir kullanım süresinden sonra renk değiştirebilir.

• UVC lambasından yayılan UV-C ışığı, normal güneş ışığından çok daha “güçlüdür” ve maruz kalınması durumunda cildinizde

şiddetli güneş yanığı benzeri reaksiyona neden olabilir ve benzer şekilde gözünüzün retinasına zarar verebilir.

• Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.

• Lamba tüpünün kazara kırılması durumunda önce 30 dakika havalandırılmalıdır.
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Versions

UVCA110 Air Disinfection unit UVCA210 Air Disinfection unit

Boyutlu çizim
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Genel Bilgiler

Sürücü -

Dişli birim sayısı 1 ünite

 
Işık Teknik Ayrıntıları

Optik sistem türü -

 
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Kablo Fişsiz 1,8 m kablo

Bağlantı Geçmeli

konnektör, 2

kutuplu

Giriş Frekansı 50 ila 60 Hz

Giriş Gerilimi 220-240 V

16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı -

 
Sıcaklık

Ortam sıcaklığı aralığı +5 - +40 °C

 
Kontroller ve Dimming

Dim edilebilir Hayır

 
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi Plastik

Optik malzeme -

Reflektör malzemesi -

 
Onay ve Uygulama

CE işareti CE işareti

Koruma sınıfı IEC Güvenlik sınıfı II

ENEC işareti -

Alev alabilirlik işareti -

Sıcak tel testi Sıcaklık 750 °C,

süre 5 sn.

Mekanik darbe koruma kodu -

Giriş koruması kodu -

EU RoHS uyumlu Evet

Garanti süresi 1 yıl

 
UV

0,2 m'de tanımlanan UV-C ışınımı 0,1 µW/cm²

 
Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Güç tüketimi toleransı +/-10%

 
Uygulama Koşulları

Rastgele anahtara uygun Yok

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Order Code Full Product Name Ani akım Ani akım süresi

54222800 UVCA110 G11 34 A 550 ms

54194800 UVCA210 G11 31 A 520 ms

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Order Code Full Product Name Genel yükseklik

54222800 UVCA110 G11 560 mm

Order Code Full Product Name Genel yükseklik

54194800 UVCA210 G11 700 mm
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UV-C dezenfeksiyon hava ünitesi G2

© 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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