
Oprawa do
dezynfekcji UV-C z
czujnikiem ruchu. Moc
dezynfekcji
(WYŁĄCZNIE DO
ZASTOSOWAŃ
PROFESJONALNYCH)
Oprawa do dezynfekcji UV-C wyposażona w
czujnik ruchu

Oprawa UV-C Linear z czujnikiem mikrofal została zaprojektowana do dezynfekcji

powierzchni i nadaje się do różnych zastosowań. Zapewnia promieniowanie UV-C o

równomiernym rozsyle. Skuteczność dezynfekcji zależna jest od mocy i czasu

ekspozycji przy określonej odległości od powierzchni. Ze względu na wysokie ryzyko

uszkodzenia oczu i skóry w czasie pracy urządzenia w pomieszczeniu nie powinny

znajdować się żadne osoby ani zwierzęta. Urządzenie jest wyposażone w system

kontroli bezpieczeństwa wykorzystujący czujnik monitorujący ruch, który

automatycznie wyłącza promiennik UV-C Linear w przypadku wykrycia osoby lub

zwierzęcia. Wydajność urządzenia wzmacnia wytrzymały aluminiowy odbłyśnik,

który kieruje jeszcze więcej promieni UV-C na naświetlane powierzchnie.
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Korzyści
• Promieniowanie UV-C skutecznie dezaktywuje większość wirusów i zarazków

znajdujących się na bezpośrednio napromieniowywanych powierzchniach.*1

• Produkty do dezynfekcji powierzchni UV-C, wyposażone w nasze źródła światła

UV-C, mogą dezaktywować wirusa SARS-CoV-2 na powierzchniach ze

skutecznością ponad 99% do poziomu poniżej wykrywalnego.*2

• Sprawdzona, skuteczna dezynfekcja przez długi okres użytkowania lampy i

urządzenia

• Urządzenie bezpieczne dla ludzi i środowiska — brak emisji ozonu w trakcie i po

zaprzestaniu używania

• Oprawy są wyposażone w zabezpieczenia, takie jak zintegrowane czujniki, które

automatycznie wyłączają promiennik UV-C w przypadku wykrycia obecności

osoby lub zwierzęcia

• Różnorodność zastosowań

• Wstępnie zaprogramowane ustawienie timera na 30 minut, z możliwością zmiany

ustawienia czasu dezynfekcji na 1 godzinę, 2 godziny lub 3 godziny

• * 1 Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of

Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae Revised, aktualizacja i rozszerzenie wyników

badania: A. Haji Malayeri, M. Mohseni, B. Cairns oraz J. R. Bolton. Wcześniejszy

udział: Gabriel Chevrefils (2006) i Eric Caron (2006); ocena wzajemna: B. Barbeau,

H. Wright (1999) i K. G. Linden.

• * 2 Nadia Storm i inni, Szybka i całkowita inaktywacja SARS-CoV-2 przez

napromieniowanie UV-C, 2020. Raport dostępny na stronie https://

www.nature.com/articles/s41598-020-79600-8. W badaniu zastosowano

promieniowanie UV-C o natężeniu 0,849 mW/cm 2.

Cechy
• Specjalnie zaprojektowana optyka zwierciadlana ograniczająca promieniowanie

UV-C do grupy ryzyka 0 poza zasięgiem czujnika ruchu

• Specjalnie zaprojektowana optyka zwierciadła zwiększa wydajność

• Wbudowany minutnik z możliwością ustawienia czasu dezynfekcji za pomocą

przełączników umieszczonych w czujniku ruchu

• Lampa Philips T8 TUV w zestawie: 36 W

• Najwyższy poziom promieniowania krótkofalowego UV przy 253,7 nm (UV-C)

• Różnorodne możliwości montażu

Zastosowanie
• Handel detaliczny: dezynfekowanie wózków, regałów i lad sklepowych.

• Salony fryzjerskie i kosmetyczne: dezynfekowanie pomieszczeń, w których

przebywają klienci, podłóg, luster, powierzchni krzeseł i innych miejsc narażonych

na transmisję zakażeń.

• Szkoły: dezynfekowanie ścian, podłóg, biurek i innych powierzchni w klasach.

• Biura: dezynfekowanie pokoi do pracy, sal konferencyjnych i korytarzy.

• Banki: dezynfekowanie blatów okienek bankowych, bankomatów i innych

powierzchni roboczych.

• Hotele: dezynfekowanie pokoi dla gości, recepcji i innych pomieszczeń.

• Punkty gastronomiczne: dezynfekowanie bakterii na powierzchniach oraz sprzęcie

do przygotowywania potraw.

• Łazienki: dezynfekowanie umywalek, szafek pod umywalkę i luster.

• Transport: dezynfekowanie poczekalni.
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Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
• UWAGA: produkt emitujący promieniowanie UV, grupa ryzyka 3. Podobnie jak inne systemy dezynfekujące, lampy i urządzenia

UV-C muszą być instalowane i używane we właściwy sposób. Bezpośrednie wystawienie na promieniowanie UV-C może być

niebezpieczne i skutkować reakcją podobną do poparzenia słonecznego skóry oraz poważnym uszkodzeniem rogówki.

Promieniowanie to jest niewidoczne dla oka, panel UV-C musi więc być instalowana z odpowiednimi osłonami, które zapewnią

możliwość jej bezpiecznej obsługi. Panele UV-C mogą być wykorzystywane jedynie jako komponenty systemu wyposażonego w

odpowiednie zabezpieczenia, takie jak te opisane w instrukcji montażu i/lub instrukcji obsługi.

• Bezpośrednie wystawienie na promieniowanie UV-C jest niebezpieczne. Produkty UV-C marki Philips mogą być sprzedawane

jedynie przez autoryzowanych partnerów i instalowane przez specjalistów zgodnie z naszymi najsurowszymi wymaganiami

dotyczącymi bezpieczeństwa i prawnymi. Nasze produkty UV-C nie są przeznaczone do używania w zastosowaniach ani w

ramach czynności, które mogą skutkować śmiercią, urazami i/lub zniszczeniem środowiska bądź do tego prowadzić.

Wersje

TMS031 UV-C linear

Rysunki techniczne

Oprawa do dezynfekcji UV-C wyposażona w czujnik ruchu

3Karta katalogowa rodziny produktów, 2023, Kwiecień 15 Dane wkrótce ulegną zmianie



Więcej o produkcie

TMS031 UV-C linear TMS031 UV-C linear

TMS031 UV-C linear TMS031 UV-C linear

TMS031 UV-C linear
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© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela

jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i

nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym

dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono

inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.

www.lighting.philips.com

2023, Kwiecień 15 - Dane wkrótce ulegną zmianie


