
Esthetisch
vormgegeven,
draagbaar
desinfectieapparaat,
geen installatie nodig
(ONTWORPEN VOOR
PROFESSIONAL)
UV-C Disinfection Floor Standing Air Unit

De Philips UV-C-lichtunit voor desinfectie is een krachtige en effectieve methode

om circulerende lucht te desinfecteren. Het apparaat trekt lucht in de unit waar de

UV-C-straling tot 90% van de micro-organismen in een ruimte van 80 m3 in slechts

2 uur deactiveert (dekking 28 m2 rond het apparaat). De vrijstaande unit hoeft niet te

worden vastgezet en kan naar de gewenste plaats worden gereden voor allerlei

professionele toepassingen, van kantoren en winkels tot horeca.
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Voordelen
• Bereikt in een ruimte van 80 kubieke meter 90% desinfectie van de lucht in 1

uur(1).

• Circulair bereik 28 m2.

• Geen vaste installatie of montage vereist. Kan in de ruimte worden vervangen.

• Betrouwbare en krachtige UV-C-straling in de binnenkamer.

• Gebruiksvriendelijke interface met duidelijk display en diverse flexibele opties.

• Gebruiksvriendelijke interface met duidelijk display en eenvoudige knoppen, en

volledig scala aan flexibele opties.

• Esthetische vormgeving.

• Mechanische veiligheid en kiemdodende werking gevalideerd door onafhankelijke

wetenschappelijke rapporten: • Kiemdodende werking gevalideerd door

testrapport(1). • Eenvoudig onderhoud met kennisgeving op het scherm voor

reserveonderdelen.

• (1) Henan Zhongke Lianchuang Test Service Co., Ltd Conclusie van de test: de

Philips UV-C luchtunit voor desinfectie（UVCA200）werd gedurende 60 en 120

minuten ingeschakeld in een testruimte van 80 m³. De natuurlijke bacteriën in de

lucht werden voor ≥90% gedood in elke test. Dit voldoet aan de vereisten van

WS/T648-2019《algemene hygiënevoorschriften voor luchtdisinfectiemachine》

Kenmerken
• Materiaal behuizing: UV-werend kunststof.

• Philips UV-C-lamp: 4*18 W PL-L-uitvoering.

• Philips voorschakelapparaat (VSA): HFP 236.

• Aanraakpaneel: timerknop met opties 30/60/120 min en Aan, knop voor

ventilatorsnelheid met instellingen laag, middel en hoog, vergendelingsknop om

ongewenste bediening te voorkomen, aan/uit-knop.

• Display op gebruikersinterface, telt af tijdens de vooraf ingestelde desinfectieduur.

• Startbeveiliging: UV-C-lamp kan alleen worden aangezet wanneer de achterklep

van de UV-C-binnenkamer goed is gemonteerd.

• Vier wielen voor mobiliteit en flexibele beweging.

Toepassing
• Kappers en schoonheidssalons

• Hotelkamers

• Restaurants

• Kleine vergaderruimten in kantoren en banken

• Klaslokalen in scholen en kinderdagverblijven

• Wachtkamers in klinieken
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Waarschuwingen en veiligheid
• Zoals elk desinfectiesysteem moeten UV-C-lampen en -apparaten correct worden geïnstalleerd en gebruikt. Directe blootstelling

aan UV-C kan gevaarlijk zijn. Het kan een huidreactie veroorzaken die lijkt op verbranding door de zon en het kan het hoornvlies

ernstig beschadigen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing en de montage-instructies voor, tijdens en na gebruik.

• De doeltreffendheid van de UV-C-luchtunit voor desinfectie bij het inactiveren van bepaalde virussen, bacteriën, protozoa,

schimmels of andere schadelijke micro-organismen wordt hierboven beschreven onder de kop "Voordelen". Signify en haar

andere groepsondernemingen doen geen beloftes en geven geen garanties dat het gebruik van de UV-C-luchtunit voor

desinfectie gebruikers zal beschermen tegen infectie en/of besmetting met virussen, bacteriën, protozoa, schimmels,

aandoeningen of ziekten. De UV-C-luchtunit voor desinfectie is niet goedgekeurd voor, niet bedoeld voor en mag niet gebruikt

worden voor het desinfecteren van medische apparatuur en mag niet in een medische context worden gebruikt. Zonder beperking

of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Signify en haar andere groepsondernemingen die wordt uiteengezet in een

overeenkomst voor de verkoop, distributie of het anderszins beschikbaar stellen van de UV-C-luchtunit voor desinfectie, dragen

Signify en haar andere groepsondernemingen bovendien geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in welke vorm dan ook

voor enige vordering of schade die ontstaat door of verwant is aan het gebruik van de UV-C-luchtunit voor desinfectie anders dan

het beoogde gebruik of door afwijking van de installatie- en bedieningsinstructies, elk in dit document beschreven onder de kop

"Toepassing", de gebruikershandleidingen en/of de montage-instructies.

Versions

UVCA200 UV-C Floor standing air unit

Maatschets
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Productgegevens

UVCA200 UV-C Floor standing air

unit

UVCA200 UV-C Floor standing air

unit

UVCA200 UV-C Floor standing air

unit

UVCA200 UV-C Floor standing air

unit

UVCA200 UV-C Floor standing air

unit
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