Lighting

Dispositivo de
desinfeção portátil
estético sem
instalação
Unidade de ar UV-C vertical
A unidade de desinfeção do ar por UV-C da Philips oferece uma forma potente e
eficaz de desinfetar o ar circulante. Aspira ar para a unidade, na qual a radiação UVC inativa até 90% dos micro-organismos num espaço de 80 m³ em apenas 2 horas
(cobertura circular de 28 m²)(1). Sem necessidade de montagem, a unidade
autónoma pode ser rolada para locais com uma ampla gama de aplicações
profissionais, desde escritórios ao retalho até à hotelaria. O design estético fornece
radiação UV-C bem controlada (RG0), sendo que a unidade também pode ser
utilizada quando há pessoas presentes.
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Unidade de ar UV-C vertical

Benefícios
• Em 2 horas, atinge uma desinfeção de ar na ordem dos 90% num espaço de 80 m³
(1).
• Cobertura circular de 28 m².
• Sem necessidade de instalação ou montagem fixa, sendo possível alterar a sua
localização na divisão.
• Câmara interior de irradiação UV-C sólida e forte.
• Interface de utilização fácil com um visor nítido e uma gama de opções flexíveis.
• Interface de utilização fácil com um visor nítido, botões simples e uma ampla
gama de opções flexíveis.
• Design estético.
• Segurança mecânica e eficácia germicida validadas pelos relatórios de
investigação científica independentes:• Eficácia germicida validada por relatório
de teste (1).• Manutenção fácil com notificação no visor das peças sobressalentes.
• (1) Conclusão do teste pela Henan Zhongke Lianchuang Test Service Co., Ltd: a
unidade de desinfeção do ar por UV-C da Philips (UVCA200) foi operada durante
60 minutos e 120 minutos, respetivamente, na câmara de teste de 80 m³ e a taxa
de mortalidade das bactérias naturais no ar foi ≥90% em cada teste, o que cumpre
os requisitos da norma WS/T648-2019 «Requisitos higiénicos gerais para a
máquina de desinfeção do ar»

Características
• Material do corpo: plástico anti UV.
• Candeeiro UV-C Philips: versão PL-L de 4*18 W.
• Balastro Philips: HFP 236.
• Painel tátil: botão de temporizador com opções de 30/60/120 minutos e aceso,
botão de velocidade da ventoinha com opções baixa, média e alta, botão de
bloqueio para evitar operações indesejadas e botão para ligar/desligar.
• Visor na interface do utilizador, que inicia a contagem decrescente com a duração
do período de desinfeção predefinido.
• Arranque seguro, a lâmpada UVC só pode acender se a tampa traseira da câmara
interior UV-C tiver sido bem montada.
• Quatro rodas para portabilidade e deslocação fáceis.

Aplicação
• Salões de cabeleireiro e estética
• Quartos de hotel
• Restaurantes
• Salas de reuniões pequenas de escritórios e da banca
• Salas de aula de escola e creches
• Salas de espera em clínicas

Product family leaflet, 2021, Agosto 16

2

Dados sujeitos a alteração

Unidade de ar UV-C vertical

Avisos e Segurança
• Avisos e segurança
• 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.
• Aviso legal
• A eficácia da unidade de desinfeção de ar por UV-C na inativação de 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 da unidade de desinfeção de ar por UV-C irá proteger ou impedir qualquer utilizador da infeção e/ou
contaminação com qualquer vírus, bactérias, protozoários, fungos, doenças ou enfermidades. A unidade de desinfeção de ar por
UV-C não está aprovada para, não se destina a, e não pode ser utilizada para desinfetar dispositivos médicos nem ser utilizada
em ambientes 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 unidade de desinfeção de ar por UV-C, a Signify e o seu grupo de empresas não assume nenhuma responsabilidade por
qualquer reclamação ou dano que possa decorrer de ou relacionado com qualquer utilização da unidade de desinfeção de ar por
UV-C fora do fim previsto ou contrária às suas instruções de instalação e funcionamento, nos manuais do utilizador e/ou nas
instruções de montagem.

Versions

Detalhes do produto
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