Lighting

Limpe o ar no seu
ambiente de trabalho
Desinfeção de ar por UV-C ativa
A unidade de desinfeção de ar por UV-C ativa foi concebida para desinfetar o ar
durante as atividades comerciais do dia a dia, sem interrupção.Pode ser instalado
numa parede ou teto, em vários tipos de localização diferentes, mesmo em
localizações sensíveis para UV-C.Graças a ventiladores, o ar da sala é puxado para o
interior do dispositivo, filtrado e, em seguida, submetido a uma desinfeção intensa
através das 2 lâmpadas UV-C de 60 W. O ar sai limpo da unidade de ar UV-C ativa
para a sala.

Benefícios
• Permite o funcionamento contínuo enquanto a atividade comercial continua
• Elevada potência de desinfeção de ar
• Utilização segura
• Fácil de instalar e preparar para funcionamento
• Manutenção fácil

Características
• Lâmpadas PL-L TUV Philips incluídas: 2 x 60 W
• Filtro para poeira
• Montagem na parede ou no teto
• UV-C emitidos apenas no interior do dispositivo, não no exterior

Aplicação
• Escritórios, salas de reuniões, instalações sanitárias, cafetarias, cabine telefónica
• Vestiários, quartos de hóspedes, salas de espera
• Instalações de produção alimentar e indústria, salas de maturação, museus
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Desinfeção de ar por UV-C ativa

Avisos e Segurança
• PERIGO: À semelhança de qualquer sistema de desinfeção, as lâmpadas e os dispositivos UV-C devem ser instalados e utilizados
da forma correta. A exposição direta à radiação UV-C pode ser perigosa e resultar numa reação semelhante a uma queimadura
solar na pele e lesões graves na córnea.
• EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE: a eficácia da desinfeção de ar por UV-C ativa para desativar determinados vírus, bactérias,
protozoários, fungos ou outros microrganismos prejudiciais é descrita em "Vantagens". A Signify e o seu grupo de empresas não
prometem nem garantem que a utilização de desinfeção de ar por UV-C ativa irá proteger ou impedir qualquer utilizador da
infeção e/ou contaminação com qualquer vírus, bactérias, protozoários, fungos, doenças ou enfermidades. A desinfeção de ar
por UV-C ativa não está aprovada para, não se destina a, e não pode ser utilizada para desinfetar dispositivos médicos. Além
disso, e sem limitação de quaisquer exclusões ou limitações de responsabilidade da Signify e do seu grupo de empresas,
conforme estipuladas em quaisquer acordos para venda, distribuição ou outra forma de disponibilização da desinfeção de ar por
UV-C ativa, a Signify e o seu grupo de empresas não assumem qualquer responsabilidade por qualquer reclamação ou dano que
possa decorrer de, ou estar relacionado com, qualquer utilização da desinfeção de ar por UV-C ativa fora do fim previsto ou
contrária às suas instruções de instalação e funcionamento, conforme descrito em "Aplicação" no presente documento, nos
manuais do utilizador e/ou nas instruções de montagem.

Versions

Detalhes do produto
fixation to the ceiling or wall

dust fiter fixation

Lamp fixation and replacement
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Detalhes do produto
Inside the unit

Back panel

UV-C disinfection active air unit

© 2022 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia
relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação
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