
UVC Dezenfeksiyon
Sınır Aydınlatma
Ünitesi
TMS160C 1X36W TUV SLV/6 R

1 pc - 223 ila 240 V - 53 veya 60 Hz - Güvenlik sınıfı I - Parmak

korumalı - 0.2 J standard

UV-C sınır aydınlatma ünitesi, yüzeylerin dezenfeksiyonu için tasarlanmış olup çok

çeşitli uygulamalar için elverişlidir. UV-C sınır aydınlatma ünitesi homojen dağılımlı

evrensel UV-C ışınımı sağlar. Dezenfeksiyon kapasitesi, kullanılan güce ve ilgili

yüzeyin belirli mesafeden belirli süre boyunca ışımaya maruz bırakılmasına bağlıdır.

Gözlere ve cilde zarar verme riskinin yüksek olması nedeniyle kullanımı sırasında

hiçbir insan bulunmamalıdır. Performansı, etkinliğini daha da artıran ve UV-C ışığını

ışıma yapılacak yüzeylere yönlendiren yüksek yansıtıcılıkta ve dayanıklı bir

alüminyum gövde ile geliştirilmiştir. Özel koruma sayesinde lamba tutucular ve uç

kapakları UV-C'ye karşı korunmuştur. Hem çıplak sınır aydınlatma ünitesi hem de

reflektörlü sınır aydınlatma ünitesi için 1 ve 2 lambalı modelleri mevcuttur. Bu daha

da büyük bir esneklik sunar.

Datasheet, 2022, Temmuz 1 Bilgi değişimi

LightingLighting



Güvenlik ve uyarılar
• TEHLİKE: Risk Grubu 3 UV ürünü. 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 tepkilere ve korneada ciddi

hasara yol açabilir. UV-C sınır aydınlatma üniteleri, montaj talimatlarında ve/veya kullanıcı kılavuzlarında belirtilenler gibi, ancak

bunlarla sınırlı olmamak üzere, yeterli güvenlik önlemleri içeren bir sistemdeki bileşenler olarak kullanılmalıdır.

• Philips UV-C ürünleri yalnızca yetkili ortaklar tarafından satılmalı ve sıkı güvenlik ve yasal gerekliliklerimize göre uzmanlar

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

yol açabilecek uygulamalarda ve faaliyetlerde kullanılmamalıdır.

• UV-C sınır aydınlatma ünitelerinin 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 sınır aydınlatma

ünitelerinin kullanımının herhangi bir kullanıcıyı herhangi bir zararlı mikroorganizma, hastalık veya rahatsızlık ile enfeksiyondan ve/

veya kirlenmeden koruyacağına veya önleyeceğine dair söz veya garanti vermez. UV-C sınır aydınlatma üniteleri medikal cihaz

olarak onaylı değildir, bu amaçla tasarlanmamıştır ve kullanılmamalıdır çünkü bu terim, sınır aydınlatma ünitelerinin kullanıma

sunulduğu ülkelerin yürürlükteki yasaları kapsamında tanımlanmış olabilir. Signify ve şirketler grubu, UV-C sınır aydınlatma

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

aydınlatma ünitelerinin, 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.

Ürün veri

Genel Bilgiler

Işık kaynağı sayısı 1 [ 1 pc]

Işık kaynağının ışın açısı - °

Sürücü birimi sayısı 1 unit

Sürücü HFP [ HF Performer]

Optik sistem türü No [ -]

Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması -

Kontrol arabirimi -

Bağlantı 3 kutuplu vidalı bağlantı bloğu

Kablo -

Koruma sınıfı IEC Güvenlik sınıfı I

Ateşleme teli testi Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn

Alev alma işareti NO [ -]

CE işareti CE mark

ENEC işareti -

Garanti süresi 1 yıl

MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı 28

EU RoHS ile uyumludur Evet

 

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı 223 ila 240 V

Giriş Frekansı 53 veya 60 Hz

Kalkış Akımı 18 A

Ani akım süresi 0,25 ms

Güç Faktörü (Min) 0.95

 

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir Hayır

 

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi Çelik

Reflektör malzemesi Alüminyum

Optik sistem malzemesi Aluminum

Montaj cihazı Yüzey ve Askılı (Asimetrik/Simetrik)

Genel uzunluk 1230 mm

Genel genişlik 162 mm

Genel yükseklik 80 mm

Renk White and black

Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) 80 x 162 x 1230 mm

 

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı IP20 [ Parmak korumalı]

Mekanik çarpışma koruma kodu IK02 [ 0.2 J standard]

 

UV

UV-C ışıması 12,5 W

0,2 m'de tanımlanan UV-C ışınımı 57,6 µW/cm²

 

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıç giriş gücü 36 W

Güç tüketimi toleransı +/-10%

 

Uygulama Koşulları

Ortam sıcaklığı aralığı -10 ila +45 °C

Performans ortam sıcaklığı Tq 25 °C

Maksimum dim seviyesi Not applicable

Rastgele anahtara uygun No
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Ürün Verileri

Tam ürün kodu 911401524571

Sipariş ürün adı TMS160C 1X36W TUV SLV/6 R

Sipariş kodu 01524571

Numerator - Quantity Per Pack 1

Numerator - Packs per outer box 6

Material Nr. (12NC) 911401524571

Net Ağırlık (Parça Başı) 1,366 kg

Boyutlu çizim
5

TMS160C 1X36W TUV SLV/6 R

UVC Dezenfeksiyon Sınır Aydınlatma Ünitesi

© 2022 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. Philips ve Philips Kalkan

Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.
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