UVC
dezinfekční
systémy
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Antibakteriální Antivirové Proti plísním
V uzavřených prostorech trávíme velkou část našeho dne. Ať už v práci, v obchodech, školách, úřadech, v autobuse,
metru a podobně.
Vzduch, který v těchto prostředích dýcháme rozhodně není nejčistější.
Ve skutečnosti je často recirkulován spolu se všemi bakteriemi, viry, pylem, kouřem a toxickými plyny, které jsou spolu s
s výše jmenovanými zachyceny.
V nemocnicích to může znamenat skutečný problém. Věděli jste, že 10% pacientů je během svého pobytu v nemocnici
nakaženo infekcí šířenou takto recirkulovaným vzduchem?
Existuje stále více důkazů, že až 20% infekcí, jako je chřipka, plísně, pneumonie a MRSA, je přenášeno vzduchem.
A tuberkulóza je dokonce 100% přenášena vzduchem. Cena za tyto nemoci je velká. Nebavíme se totiž pouze o
finančních nákladech, ale také o lidských životech..
Luxibel UVC purifikační lampy poskytují bezpečné, spolehlivé a udržitelné řešení.
Jsou ideální pro použití ve vzduchotechnických potrubích, vzduchových dezinfekčních jednotkách nebo samostatných
čističích vzduchu.
Luxibel UVC čisticí systémy lze také použít pro povrchovou dezinfekci v potravinářském a nápojovém průmyslu,
nemocničních místnostech, lékárnách, povrchové dezinfekci ve veřejné dopravě, jako jsou autobusy, letadla atd.
Pomáhají chránit před vzdušnými patogeny a vytváří bezpečnější a zdravější vnitřní prostředí s energií světla.
Vyrobeno v Evropě za použití
komponentů Philips

V souvislos� s rostoucím rizikem infekce
koronaviru COVID-19 vyvstává otázka: Jsou
sterilizační lampy dobrým způsobem
dezinfekce z koronaviru? Dr hab. n. med.
Tomasz Dziecietkowski, virolog z Lékařské
univerzity ve Varšavě říká, že použi� UVC
lamp je jednou z funkčních dezinfekčních
metod. Zároveň dodává, že toto tvrzení pla�
především pro dezinfekci povrchů.
V takovém případě můžeme UVC germicidní
lampu považovat za užitečný nástroj v boji
pro� tomuto virovému onemocnění.

Dezinfikuje vzduch a povrch, zabraňuje sekundárním infekcím a eliminuje bakterie, viry a plísňové stopy obsažené
ve vzduchu. Použití ve výrobních halách, nemocnicích, zdravotnických zařízeních, lékárnách, veřejné dopravě a
mnoha dalších.

Výměna zářiče: 1x za rok

Výměna zářiče: 1x za rok

Ochranná fólie na zářiče na vyžádání

Ochranná fólie na zářiče na vyžádání

Montáž: zeď, strop, stativ

Montáž: zeď, strop, stativ

1x 20 W Philips zářič (254nm UVC)

2x 20 W Philips zářič (254nm UVC)

Doba dezinfekce < 15 min

Doba dezinfekce < 15 min

Plocha pokrytí: až 22 m2

Plocha pokrytí: až 38 m2

1x T U V 55 W HO

2x T U V 55 W HO

IP20

IP20

57 W AC 220 - 240

112 WAC 220 - 230V 50 Hz

1.080 x 135 x 165 mm

1.080 x 135 x 245 mm

8, 2 kg

10,8 kg

Standardní doplňky

Pohybové čidlo

Možné také zakoupit

Montážní rameno

Dálkové ovládání

24hodinová dezinfekce vzduchu za přítomnosti lidí a zvířat. Odstraňuje bakterie, viry a plísňové a plísňové stopy ve
vzduchu. Použití ve výrobních halách, zdravotnických zařízeních, lékárnách, veřejné dopravě, obchodech a mnoha
dalších.

Výměna zářiče: 1x za rok

Výměna zářiče: 1x za rok

Výměna vzduchového filtru: záleží na

Výměna vzduchového filtru: záleží na

frekvenci užívání, doporučeno 2x ročně

frekvenci užívání, doporučeno 2x ročně

Montáž: zeď, strop, stativ

Montáž: zeď, strop, stativ

2x 20 W Philips zářič (254nm UVC)

3x 20 W Philips zářič (254nm UVC)

Doporučená doba provozu: 24h

Doporučená doba provozu: 24h
Doba dezinfekce < 15 min
Ochranná fólie na zařiče na vyžádání

117 m3/h

117 m3/h

Plocha pokrytí: až 25 m2

Pokrytí: až 22 m2 (direct) and 25m2 (indirect)

2xTUV 55 W

1xTUV 55 W HO + 2xTUV 55 W

IP20

IP20

29WAC 220 - 230V 50 Hz

184WAC 220 - 230V 50 Hz

1.150 x 180 x 235 mm

1.150 x 320 x 235 mm

13 kg

14,7 kg

Dostupné doplňky

Montážní rameno

Dálkové ovládání

Aktivní karbonový
vzduchový filtr

Senzor pohybu
(standardně s UV Hybrid)

Signify a Bostonská univerzita potvrdily účinnost UVC
světelných zdrojů Signify při inaktivaci virů
způsobujících Covid-19
Výsledky testů ukázaly, že virus přestal být detekován po několika vteřinách působení
UVC záření. Signify následně zpřístupnila svou UVC technologii širokému spektru
výrobců osvětlení. Sama společnost Signify je na poli UV technologií v čele už přes 35
let.
Nizozemská společnost Signify (dříve Philips Lighting), světový lídr v oblasti
profesionálního osvětlení, spolu s Národní laboratoří pro výzkum infekčních chorob
(NEIDL) na Bostonské univerzitě v USA provedli výzkum, který ověřil účinnost UVC
světelných zdrojů Signify na inaktivaci viru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění
COVID-19.
Dr. Anthony Griffiths, docent mikrobiologie na Bostonské lékařské fakultě, a jeho tým se
od začátku pandemie SARS CoV-2 zabývají vývojem nástrojů na podporu vědeckého
pokroku v této oblasti. Během svého výzkumu vystavovali infikovaný materiál různým
dávkám UVC záření ze světelného zdroje Signify a hodnotili jeho inaktivační kapacitu
za různých podmínek. Vědecký tým nejprve aplikoval dávku 5 mJ / cm2, což vedlo ke
snížení viru SARS-CoV-2 o 99% za 6 sekund. Na základě těchto údajů došli ke
stanovisku, že dávka 22 mJ / cm2 povede ke snížení o 99,9999% za 25 sekund.

„Výsledky našich testů ukázaly, že po určité dávce UVC záření
byly viry zcela inaktivovány; během několika sekund jsme nebyli
schopni detekovat jakýkoliv virus,“ řekl Dr. Anthony Griffiths.
"Byli jsme velmi ohromeni těmito zjištěními a doufáme, že to
urychlí vývoj produktů, které mohou pomoci omezit šíření
COVID-19."
Signify je lídrem v oblasti UVC světelných zdrojů a v čele UV technologie stojí už více
než 35 let. Je autorem osvědčených inovací v oblasti UVC osvětlení, které je navrženo,
vyráběno a instalováno v souladu s nejvyššími bezpečnostními standardy.
„Jsem velmi šťastný z plodné spolupráce s Bostonskou univerzitou v boji proti
koronaviru. Bostonská univerzita potvrdila účinnost našich světelných zdrojů jako
preventivních opatření pro společnosti a instituce hledající cesty, jak zajistit prostředí
bez virů,“ řekl Eric Rondolat, CEO společnosti Signify. „Vzhledem k potenciálu této
technologie v boji proti koronaviru, si ji Signify neponechá pro své výhradní použití, ale
zpřístupní ji dalším výrobcům osvětlení. Abychom uspokojili rostoucí potřebu
dezinfekce, navýšíme v následujících měsících několikanásobně naši výrobní kapacitu.“
Pozn. 1: NEIDL je nejmodernější výzkumné zařízení, které zahrnuje významné laboratoře na úrovni biologické bezpečnosti -2, -3
a -4 Pozn. 2: Tým Dr. Griffitha vyvíjí vakcíny a léčiva pro viry rizikové skupiny 3 a 4, mezi které patří organismy, jež mohou
způsobovat vážné nebo smrtelné choroby u lidí

DEZINFEKČNÍ SVÍTIDLA

CO JE TO UV A UVC ZÁŘENÍ?
Ultrafialové světlo je elektromagnetické záření s vlnovou délkou kratší než viditelné světlo, ale delší než
například rentgenové záření. Ultrafialové světlo je rozděleno do tří kategorií na základě vlnové délky světla.
Ultrafialové A, ultrafialové B a ultrafialové C.
Slunce produkuje všechny tři typy UV záření, ale na zemský povrch dopadá pouze A a B. UVC záření díky
ozonové vrstvě na povrch Země nedosáhne.
V rámci spektra ultrafialového záření leží UVC paprsky v pásmu 380-100 nm.

GOLDENSEA UV využívá ultrafialové záření vlnové délky 253.7 nm, které patří
do krátkovlnného spektra a má nejsilnější dezinfekční účinky.

JAK UVC ZÁŘENÍ NIČÍ VIRY A BAKTERIE?
UVC (vlnové délky 253.7 nm) ničí molekulární strukturu DNA a RNA virů a bakterií. Ty se pak dále nemohou
replikovat a zanikají.

UPOZORNĚNÍ
Ultrafialové záření může poškodit pokožku či zrak. V době dezinfekce nesmí být v místnosti přítomni lidé,
zvířata nebo rostliny!

PROČ ZVOLIT METODU UVC ZÁŘENÍ?
Všudypřítomné viry, bakterie a plísně představují potenciální zdravotní ohrožení. Ve srovnání s ostatními
dezinfekčními metodami (chemické dezinfekce, horká pára, ozon) jsou ultrafialové lampy mimořádně účinné,
všestranné, rychlé a snadné na obsluhu.
• Goldensea UVC dezinfekční lampy jsou šetrné k životnímu prostředí
• Nezanechávají ekologickou stopu, nejsou používány žádné chemické prostředky
• Goldensea UVC lampy jsou cenově dostupné a snadno se instalují
• Účinnost UVC dezinfekce přímo souvisí s dávkou UVC - snadno se měří
• Goldensea UVC dezinfekční systémy jsou vhodné pro pevné i mobilní instalace
• Zařazení UVC svítidel do úklidového procesu výrazně snižuje riziko virových,
bakteriálních nebo plísňových onemocnění

MOŽNOSTI POUŽITÍ:

HOTELY

ŠKOLY

VÝROBNÍ HALY

NEMOCNICE

POSILOVNY

DIVADLA A KINA

RESTAURACE

VEŘEJNÁ DOPRAVA

DEZINFEKCE PLOCH

DEZINFEKCE VZDUCHU

DEZINFEKCE
PŘEDMĚTŮ
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Ultrafialová dezinfekční
lampa pro domácnosti

Cum sociis natoque penatibus et magnis
Vysoce účinná dezinfekce malých ploch

30min
20m 2

60 min
40m 2

15120
min min
30 min
80m
5m2

2

10m 2

60 min
20m 2

Vlastnosti
Vlastnosti

Nazev vlastnosti
In sem ipsum, faucibus quis, varius
Senzor pohybu
tristique,
porta eget, lorem. Curabitur
V případědiam
detekce
pohybu
(do porta
vzdálenosti
hendrerit
et mauris.
Etiam
nunc
euismod
dui. Maecenas
a lectus.
In ahac
5 m) se lampa
automaticky
vypne
spustí
habitasse
dictumst. Suspendisse id
se zvukovýplatea
alarm.

Nazev vlastnosti
In sem ipsum, faucibus quis, varius
Opožděný
start
tristique,
porta
eget, lorem. Curabitur
hendrerit
mauris.lampu
Etiam porta
nunc
Dostatek diam
času etzapnout
a bezpečně
euismod
dui. Maecenas
lectus.2 Inminuty
hac po
opustit prostor.
Aktivacealampy
habitasse
platea dictumst.
Suspendisse id
zapnutí, zvukové
upozornění.

Nazev vlastnosti
In sem ipsum, faucibus quis, varius
Dětská pojistka
tristique,
porta eget, lorem. Curabitur
hendrerit
diam et mauris. Etiam porta nunc
Dvojité zabezpečení.
euismod dui. Maecenas a lectus. In hac
habitasse platea dictumst. Suspendisse id

Nazev vlastnosti
In sem ipsum, faucibus quis, varius
Ochranaporta
protieget,
náklonu
tristique,
lorem. Curabitur
hendrerit
et mauris.
nunc
V případě,diam
že se
svítidlo Etiam
nakloníporta
o více
než
euismod
Maecenas a lectus.
In hac
45°, dojdedui.
k automatickému
vypnutí.
Tím se
habitasse
platea vdictumst.
Suspendisse id
zabrání škodám
případě pádu.

Nazev vlastnosti
In sem ipsum, faucibus quis, varius
tristique, porta eget, lorem. Curabitur
Bez ozonu
hendrerit
diam et mauris. Etiam porta nunc
euismod
dui.
Maecenas
In hac
Bezpečné
použití,
šetrnéa klectus.
životnímu
habitasse
prostředí. platea dictumst. Suspendisse id

Nazev vlastnosti
In sem ipsum, faucibus quis, varius
tristique, porta eget, lorem. Curabitur
Dálkové diam
ovládání
hendrerit
et mauris. Etiam porta nunc
euismod
Funguje idui.
skrzMaecenas
stěnu. a lectus. In hac
habitasse platea dictumst. Suspendisse id

Nazev vlastnosti
In sem ipsum, faucibus quis, varius
tristique, porta eget, lorem. Curabitur
Vysoce diam
kvalitní
lampa Etiam porta nunc
hendrerit
et mauris.
euismod dui. Maecenas a lectus. In hac
habitasse platea dictumst. Suspendisse id

Nazev vlastnosti
In sem ipsum, faucibus quis, varius
tristique, porta eget, lorem. Curabitur
Zářivka zdiam
křemenného
s porta nunc
hendrerit
et mauris.skla
Etiam
dlouhoudui.
životností
euismod
Maecenas a lectus. In hac
habitasse platea dictumst. Suspendisse id

Využití

Ideální pro malé plochy jako jsou kuchyně, obývací pokoje, ložnice,
koupelny...

Cum sociis natoque penatibus et magnis
Specifikace
Produkt: GOLDENSEA UV dezinfekční lampa pro
domácnosti
min
min
Model: UVP36 2
2
20m
40m
Příkon světelného zdroje: 34W
Životnost světelného zdroje: Max. 9000h
Napětí: 100V-240V/50-60Hz

30

60

Proud: Max. 400mA
Ovládání: Dotyková tlačítka + dálkový
min
ovladač
2
80m
Materiál: Anti-UV ABS a křemenné sklo
Funkce: UV dezinfekce
Vlnová délka: 253.7nm

120

Délka kabelu: 1.8m
Certifikace a nařízení: CE, ETL, FCC
Využití: Malé plochy - kanceláře, ložnice, koupelny, skříně,
obývací pokoje...

Vlastnosti

Nazev vlastnosti
Nazev vlastnosti
Nazev vlastnosti
In sem ipsum, faucibus quis, varius
In sem ipsum,
faucibus
varius zrak a pokožku.
In sem ipsum, faucibus quis, varius
Ultrafialové
záření
můžequis,
poškodit
Upozornění
tristique,
porta eget, lorem. Curabitur
tristique,
porta
eget, lorem.
tristique,
eget,ani
lorem.
Během
záření
nesmí
být v Curabitur
místnosti přítomni
lidé,porta
zvířata
živéCurabitur
rostliny.
hendrerit diam et mauris. Etiam porta nunc
hendrerit diam et mauris. Etiam porta nunc
hendrerit diam et mauris. Etiam porta nunc
euismod dui. Maecenas a lectus. In hac
euismod dui. Maecenas a lectus. In hac
euismod dui. Maecenas a lectus. In hac
habitasse platea dictumst. Suspendisse id
habitasse platea dictumst. Suspendisse id
habitasse platea dictumst. Suspendisse id

Bezpečnostní
zásady

1. UVC dezinfekční lampy nesmí být v žádném případě
spuštené v přítomnosti živých organismů (lidé, zvířata a
rostliny.) Ultrafialové světlo může způsobit zarudnutí kůže,
svědění a významné poškození spojivek způsobené
elektrooptickou oftalmitidou. Používejte dostatečnou
ochranu Vašich očí vždy, když je lampa zapnutá a nikdy se
nedívejte přímo do lampy! Je naprosto nutné, aby v
místnosti před procesem dezinfekce nebyli lidé ani domácí
zvířata a aby do prostorů vstoupili až po ukončení
dezinfekčního procesu!
2. UVC záření může negativně působit i na řadu materiálů
, včetně plastů, papíru a tkaniny. Vystavení UVC záření
na delší dobu může ovlivnit barvu povrchu, předměty se
mohou stát křehčí. Nikdy nepoužívejte UVC záření na
cenné a drahé oblečení, šperky, obrazy a další cennosti.

Nazev vlastnosti
In sem ipsum, faucibus quis, varius
tristique, porta eget, lorem. Curabitur
hendrerit diam et mauris. Etiam porta nunc
euismod dui. Maecenas a lectus. In hac
habitasse platea dictumst. Suspendisse id

4. Vedlejším účinkem dezinfekce může být neobvyklý
zápach, podobný ložnímu povlečení usušenému na slunci.
Doporučujeme, aby byly prostory po dezinfekci dobře
větrané po dobu 10-15 minut.
5.UVC lampy by měly být po dezinfekci řádně zabezpečeny
a umístěny na bezpečném místě mimo dosah dětí.
6. Náraz a silné vibrace mohou způsobit zlomení trubice
lampy. V takovém případě okamžitě vypněte napájení a
lampu zlikvidujte, používejte ochranné rukavice a
dodržujte pravidla pro odvoz nebezpečného a toxického
odpadu. Pokud se lampa rozbije, okamžitě otevřete
okna a větrejte nejméně 10-15 minut.

7. UVC lampy v žádném případě nepoužívejte k dezinfekci
3. Při použití UVC dezinfekční lampy by měl být povrch
hořlavých a výbušných předmětů! Mohlo by dojít k explozi
trubice
lampy
udržován
čistý.Pokud
se
lampa
nepoužívá,
a popálení obsluhy lampy!
Nazev vlastnosti
Nazev vlastnosti
Nazev vlastnosti
Nazev vlastnosti
doporučuje
seipsum,
ji pravidelně
čistit
(obvykle
každé 2 týdny).
In sem ipsum, faucibus quis, varius
In
sem
faucibus
quis,
varius
In
sem
ipsum,
faucibus
quis,
variusje třeba lampu
In vyměnit,
sem ipsum,
faucibus
quis,originální
varius
Při čištění použijte k čištění povrchu trubice lampy měkký
8. Pokud
použijte
pouze
tristique, porta eget, lorem. Curabitur
tristique, porta
lorem.množstvím
Curabitur alkoholu tristique,
porta eget, lorem.
Curabitur
tristique,
porta pokynů
eget, lorem.
Curabitur
čistý bavlněný
hadříkeget,
s malým
a
značku
lampy a vždy se
řiďte podle
v uživatelské
hendrerit diam et mauris. Etiam porta nunc
hendrerit
et mauris. Etiam porta nunc
hendrerit diam et mauris.příručce.
Etiam porta nunc
hendrerit diam et mauris. Etiam porta nunc
odstraňte
prachdiam
a mastnotu.

euismod dui. Maecenas a lectus. In hac
habitasse platea dictumst. Suspendisse id

euismod dui. Maecenas a lectus. In hac
habitasse platea dictumst. Suspendisse id

euismod dui. Maecenas a lectus. In hac
habitasse platea dictumst. Suspendisse id

euismod dui. Maecenas a lectus. In hac
habitasse platea dictumst. Suspendisse id
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Ultrafialová
stolní lampa

Vysoce účinná dezinfekce pro malé plochy

15min
0.55m 2

30 min
1m2

60 min
2m2

Vlastnosti

Senzor pohybu
V případě detekce pohybu (do vzdálenosti
5 m) se lampa automaticky vypne a spustí
se zvukový alarm.

Opožděný start
Dostatek času zapnout lampu a bezpečně
opustit prostor. Aktivace lampy 2 minuty po
zapnutí, zvukové upozornění.

Bez ozonu
Bezpečné použití, šetrné k životnímu
prostředí.

Dálkové ovládání
Funguje i skrz stěnu.

Dětská pojistka
Dvojité zabezpečení.

Vysoce kvalitní lampa

Ochrana proti náklonu
V případě, že se svítidlo nakloní o více než
45°, dojde k automatickému vypnutí. Tím se
zabrání škodám v případě pádu.

Zářivka z křemenného skla s
dlouhou životností

Využití

Auta, šatníky, botníky, koupelny a další malé plochy...

Specifikace
Cum sociis natoque penatibus et magnis
Produkt: GOLDENSEA UV stolní dezinfekční
lampa
Model: UVS4
Příkon světelného zdroje: 4W
Životnost světelného zdroje: Max. 6000h
Napětí: 100V-240V/50-60Hz
min

30

20m 2

60 min
40m 2

Proud: Max. 30mA
Ovládání: Dotyková tlačítka + dálkový
ovladač
Materiál: Anti-UV ABS a křemenné
sklo
Funkce: UV dezinfekce
min
Vlnová délka:
80m 2253.7nm

Délka kabelu: 1.8m
Certifikace a nařízení: CE, ETL, FCC
Vuužití: Auta, skříně, botníky, koupelny a další malé
prostory

120

Vlastnosti

Upozornění

Ultrafialové záření může poškodit zrak a pokožku.
Během záření nesmí být v místnosti přítomni lidé, zvířata ani živé rostliny.

Nazev vlastnosti
Nazev vlastnosti
Nazev vlastnosti
Nazev vlastnosti
In sem ipsum, faucibus quis, varius
sem ipsum,lampy
faucibus
quis,být
varius
In sem ipsum, faucibus quis,
varius účinkem dezinfekce
In sem ipsum,
faucibus
quis, varius
1. UVCIndezinfekční
nesmí
v žádném případě
4. Vedlejším
může
být neobvyklý
tristique,
porta eget, lorem. Curabitur
tristique,
porta eget,
lorem.
Curabitur(lidé, zvířata
tristique,
porta eget, lorem.
Curabitur
tristique,
porta usušenému
eget, lorem. na
Curabitur
spuštené
v přítomnosti
živých
organismů
a
zápach,
podobný ložnímu
povlečení
slunci.
Bezpečnostní
rostliny.)
Ultrafialové
může
způsobit
zarudnutíhendrerit
kůže, diam et mauris.Doporučujeme,
aby byly
prostorydiam
po dezinfekci
dobře porta nunc
hendrerit diam et mauris. Etiam porta nunc
hendrerit
diam etsvětlo
mauris.
Etiam
porta nunc
Etiam porta nunc
hendrerit
et mauris. Etiam
zásady
a významné
poškození
spojivek
způsobenéeuismod dui. Maecenas větrané
minut. dui. Maecenas a lectus. In hac
euismod dui. Maecenas a lectus. In hac svědění
euismod
dui. Maecenas
a lectus.
In hac
a lectus.poIn dobu
hac 10-15euismod
Používejte
dostatečnou
habitasse platea dictumst. Suspendisse idelektrooptickou
habitasse oftalmitidou.
platea dictumst.
Suspendisse
id
habitasse platea dictumst. Suspendisse id
habitasse platea dictumst. Suspendisse id
ochranu Vašich očí vždy, když je lampa zapnutá a nikdy se
nedívejte přímo do lampy! Je naprosto nutné, aby v
místnosti před procesem dezinfekce nebyli lidé ani domácí
zvířata a aby do prostorů vstoupili až po ukončení
dezinfekčního procesu!
2. UVC záření může negativně působit i na řadu materiálů
, včetně plastů, papíru a tkaniny. Vystavení UVC záření
na delší dobu může ovlivnit barvu povrchu, předměty se
mohou stát křehčí. Nikdy nepoužívejte UVC záření na
cenné a drahé oblečení, šperky, obrazy a další cennosti.
3. Při použití UVC dezinfekční lampy by měl být povrch
trubice lampy udržován čistý.Pokud se lampa nepoužívá,
doporučuje se ji pravidelně čistit (obvykle každé 2 týdny).
Při čištění použijte k čištění povrchu trubice lampy měkký
čistý bavlněný hadřík s malým množstvím alkoholu a
odstraňte prach a mastnotu.

Nazev vlastnosti
In sem ipsum, faucibus quis, varius
tristique, porta eget, lorem. Curabitur
hendrerit diam et mauris. Etiam porta nunc
euismod dui. Maecenas a lectus. In hac
habitasse platea dictumst. Suspendisse id

Nazev vlastnosti
In sem ipsum, faucibus quis, varius
tristique, porta eget, lorem. Curabitur
hendrerit diam et mauris. Etiam porta nunc
euismod dui. Maecenas a lectus. In hac
habitasse platea dictumst. Suspendisse id

5.UVC lampy by měly být po dezinfekci řádně zabezpečeny
a umístěny na bezpečném místě mimo dosah dětí.
6. Náraz a silné vibrace mohou způsobit zlomení trubice
lampy. V takovém případě okamžitě vypněte napájení a
lampu zlikvidujte, používejte ochranné rukavice a
dodržujte pravidla pro odvoz nebezpečného a toxického
odpadu. Pokud se lampa rozbije, okamžitě otevřete
okna a větrejte nejméně 10-15 minut.
7. UVC lampy v žádném případě nepoužívejte k dezinfekci
hořlavých a výbušných předmětů! Mohlo by dojít k explozi
a popálení obsluhy lampy!
8. Pokud je třeba lampu vyměnit, použijte pouze originální
značku lampy a vždy se řiďte podle pokynů v uživatelské
příručce.

Nazev vlastnosti
In sem ipsum, faucibus quis, varius
tristique, porta eget, lorem. Curabitur
hendrerit diam et mauris. Etiam porta nunc
euismod dui. Maecenas a lectus. In hac
habitasse platea dictumst. Suspendisse id

Nazev vlastnosti
In sem ipsum, faucibus quis, varius
tristique, porta eget, lorem. Curabitur
hendrerit diam et mauris. Etiam porta nunc
euismod dui. Maecenas a lectus. In hac
habitasse platea dictumst. Suspendisse id
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Ultrafialová dezinfekční lampa pro komerční
použití

Cum sociis
Učinná
dezinfekce
natoquevelkých
penatibus
ploch
et magnis

30min
20m 2

60 min
40m 2

120min
80m 2

Vlastnosti

Nazev vlastnosti
Senzor
pohybu
In sem ipsum, faucibus quis, varius
V
případěporta
detekce
vzdálenosti
tristique,
eget,pohybu
lorem. (do
Curabitur
5hendrerit
m) se lampa
automaticky
vypne
a spustí
diam et
mauris. Etiam
porta
nunc
euismod
dui.alarm.
Maecenas a lectus. In hac
se
zvukový
habitasse platea dictumst. Suspendisse id

Nazev vlastnosti
Opožděný
start
In sem ipsum,
Dostatek
času faucibus
zapnout quis,
lampuvarius
a bezpečně
tristique, porta eget, lorem. Curabitur
opustit
prostor.
Aktivace
minuty
po
hendrerit
diam et
mauris.lampy
Etiam2porta
nunc
zapnutí,
upozornění.
euismod zvukové
dui. Maecenas
a lectus. In hac
habitasse platea dictumst. Suspendisse id

Nazev
Žádnývlastnosti
ozon
In sem ipsum, faucibus quis, varius
Bezpečný
a neškodný
provoz.
tristique,
porta
eget, lorem.
Curabitur
hendrerit diam et mauris. Etiam porta nunc
euismod dui. Maecenas a lectus. In hac
habitasse platea dictumst. Suspendisse id

Nazev vlastnosti
Dálkové
ovládání
In sem ipsum, faucibus quis, varius
Dosáhne
i přeseget,
zeď. lorem. Curabitur
tristique, porta
hendrerit diam et mauris. Etiam porta nunc
euismod dui. Maecenas a lectus. In hac
habitasse platea dictumst. Suspendisse id

Nazev vlastnosti
In sem ipsum, faucibus quis, varius
Vysoce kvalitní
lampa
tristique,
porta eget,
lorem. Curabitur
hendrerit diam et mauris. Etiam porta nunc
euismod dui. Maecenas a lectus. In hac
habitasse platea dictumst. Suspendisse id

Nazev vlastnosti
In sem ipsum, faucibus quis, varius
Zářivka
křemenného
sklaCurabitur
tristique,zporta
eget, lorem.
Plně
propouští
zářeníEtiam porta nunc
hendrerit
diam UVC
et mauris.
euismod dui. Maecenas a lectus. In hac
habitasse platea dictumst. Suspendisse id

Nazev vlastnosti
In sem ipsum, faucibus quis, varius
Montáž
zeďeget,
či umístění
na podlaze
tristique,na
porta
lorem. Curabitur
hendrerit diam et mauris. Etiam porta nunc
euismod dui. Maecenas a lectus. In hac
habitasse platea dictumst. Suspendisse id

Nazev vlastnosti
In sem ipsum, faucibus quis, varius
Doplňky
tristique, porta eget, lorem. Curabitur
Lze
použítdiam
na stativ
nebo připevnit
ke nunc
hendrerit
et mauris.
Etiam porta
euismod dui. Maecenas a lectus. In hac
stropu.
habitasse platea dictumst. Suspendisse id

Hotely, školy, výrobní haly, nemocnice a mnoho dalších...

Využití

Cum sociis natoque penatibus et magnis
O produktu
Produkt: GOLDENSEA UV Ultrafialové
dezinfekční svítidlo pro komerční použití
Model: UVL72
Příkon světelného zdroje: 36W x 2
Životnost zářivky: Max. 9000h

30min
20m 2

60 min
40m 2

Napětí 100V-240V/50-60Hz
Proud: 1A
Ovládání: tlačítka +dálkové ovládání
Materiál: Křemenné sklo a slitina hliníku
Funkce: UV dezinfekce

120min

Vlnová délka: 253.7nm
Délka kabelu 1.8m
Směrnice a nařízení: CE, ETL, FCC
Využití: Nemocnice, hotely, kanceláře, školy

80m 2

Vlastnosti

Upozornění

Ultrafialové záření může poškodit pokožku nebo zrak.
Během doby dezinfekce nesmí být v prostoru přítomni lidé, zvířata ani rostliny!

Nazev vlastnosti
Nazev vlastnosti
Nazev vlastnosti
Nazev vlastnosti
In sem ipsum, faucibus quis, varius
In sem ipsum, faucibus quis, varius
In sem ipsum, faucibus quis, varius
In sem ipsum, faucibus quis, varius
1. UVCtristique,
dezinfekční
nesmí Curabitur
být v žádném případě
4. Vedlejším
dezinfekce
může
býtlorem.
neobvyklý
tristique, porta eget, lorem. Curabitur
portalampy
eget, lorem.
tristique, porta eget, lorem.
Curabitur účinkem tristique,
porta
eget,
Curabitur
spuštené
v přítomnosti
živých organismů
a
podobný
povlečení
usušenému
na slunci.
Bezpečnostní
hendrerit
diam et mauris. Etiam porta nunc
hendrerit
diam et mauris.
Etiam porta(lidé,
nunczvířata
hendrerit
diam et mauris.zápach,
Etiam porta
nunc ložnímu
hendrerit
diam et
mauris. Etiam
porta nunc
Ultrafialové
světlo může
způsobit
zarudnutíeuismod
kůže, dui. Maecenas Doporučujeme,
prostory
dezinfekci
dobře In hac
euismod
dui. Maecenas a lectus. In hac rostliny.)
euismod
dui. Maecenas
a lectus.
In hac
a lectus. In hac aby byly
euismod
dui.poMaecenas
a lectus.
zásady
svědění
a
významné
poškození
spojivek
způsobené
větrané
po
dobu
10-15
minut.
habitasse platea dictumst. Suspendisse idelektrooptickou
habitasse oftalmitidou.
platea dictumst.
Suspendisse
id
habitasse platea dictumst. Suspendisse id
habitasse platea dictumst. Suspendisse id
Používejte
dostatečnou
ochranu Vašich očí vždy, když je lampa zapnutá a nikdy se
nedívejte přímo do lampy! Je naprosto nutné, aby v
místnosti před procesem dezinfekce nebyli lidé ani domácí
zvířata a aby do prostorů vstoupili až po ukončení
dezinfekčního procesu!
2. UVC záření může negativně působit i na řadu materiálů
, včetně plastů, papíru a tkaniny. Vystavení UVC záření
na delší dobu může ovlivnit barvu povrchu, předměty se
mohou stát křehčí. Nikdy nepoužívejte UVC záření na
cenné a drahé oblečení, šperky, obrazy a další cennosti.
3. Při použití UVC dezinfekční lampy by měl být povrch
trubice lampy udržován čistý.Pokud se lampa nepoužívá,
doporučuje se ji pravidelně čistit (obvykle každé 2 týdny).
Při čištění použijte k čištění povrchu trubice lampy měkký
čistý bavlněný hadřík s malým množstvím alkoholu a
odstraňte prach a mastnotu.

Nazev vlastnosti
In sem ipsum, faucibus quis, varius
tristique, porta eget, lorem. Curabitur
hendrerit diam et mauris. Etiam porta nunc
euismod dui. Maecenas a lectus. In hac
habitasse platea dictumst. Suspendisse id

Nazev vlastnosti
In sem ipsum, faucibus quis, varius
tristique, porta eget, lorem. Curabitur
hendrerit diam et mauris. Etiam porta nunc
euismod dui. Maecenas a lectus. In hac
habitasse platea dictumst. Suspendisse id

5.UVC lampy by měly být po dezinfekci řádně zabezpečeny
a umístěny na bezpečném místě mimo dosah dětí.
6. Náraz a silné vibrace mohou způsobit zlomení trubice
lampy. V takovém případě okamžitě vypněte napájení a
lampu zlikvidujte, používejte ochranné rukavice a
dodržujte pravidla pro odvoz nebezpečného a toxického
odpadu. Pokud se lampa rozbije, okamžitě otevřete
okna a větrejte nejméně 10-15 minut.
7. UVC lampy v žádném případě nepoužívejte k dezinfekci
hořlavých a výbušných předmětů! Mohlo by dojít k explozi
a popálení obsluhy lampy!
8. Pokud je třeba lampu vyměnit, použijte pouze originální
značku lampy a vždy se řiďte podle pokynů v uživatelské
příručce.

Nazev vlastnosti
In sem ipsum, faucibus quis, varius
tristique, porta eget, lorem. Curabitur
hendrerit diam et mauris. Etiam porta nunc
euismod dui. Maecenas a lectus. In hac
habitasse platea dictumst. Suspendisse id

Nazev vlastnosti
In sem ipsum, faucibus quis, varius
tristique, porta eget, lorem. Curabitur
hendrerit diam et mauris. Etiam porta nunc
euismod dui. Maecenas a lectus. In hac
habitasse platea dictumst. Suspendisse id

U
VL150
Ultrafialová dezinfekční
lampa pro komerční
použití

Vysoce výkonná dezinfekce pro velké plochy

30 min
40m 2

60 min
80m 2

120min
160m2

Vlastnosti

Senzor pohybu
V případě detekce pohybu (do vzdálenosti
5 m) se lampa automaticky vypne a spustí
se zvukový alarm.

Opožděný start
Dostatek času zapnout lampu a bezpečně
opustit prostor. Aktivace lampy 2 minuty po
zapnutí, zvukové upozornění.

Bez ozonu
Bezpečné použití, šetrné k životnímu
prostředí.

Vysoce kvalitní lampa

Zářivka z křemenného skla s
dlouhou životností

Montáž na stěnu/ postavení na
rovnou plochu

Dálkové ovládání
Funguje i skrz stěnu.

Využití

Hotely, školy, výrobní haly, nemocnice a
mnoho dalších...

Specifikace
Produkt: GOLDENSEA UV Ultrafialové
dezinfekční svítidlo pro komerční použití
Model: UVL150
Příkon světelného zdroje: 36W x 4
Životnost světelného zdroje: Max. 9000h

Upozornění

Bezpečnostní
zásady

Napětí: 100V-240V/50-60Hz
Proud: 2A
Ovládání: Tlačítka a dálkové ovládání
Materiál: Křemenné sklo a slitina hliníku
Funkce: UV dezinfekce

Vlnová délka: 253.7nm
Délka kabelu: 1.8m
Certifikace a Nařízení: CE, ETL, FCC
Využití Nemocnice, hotely, kanceláře,
školy

Ultrafialové záření může poškodit zrak a pokožku.
Během záření nesmí být v místnosti přítomni lidé, zvířata ani rostliny.
1. UVC dezinfekční lampy nesmí být v žádném případě
spuštené v přítomnosti živých organismů (lidé, zvířata a
rostliny.) Ultrafialové světlo může způsobit zarudnutí kůže,
svědění a významné poškození spojivek způsobené
elektrooptickou oftalmitidou. Používejte dostatečnou
ochranu Vašich očí vždy, když je lampa zapnutá a nikdy se
nedívejte přímo do lampy! Je naprosto nutné, aby v
místnosti před procesem dezinfekce nebyli lidé ani domácí
zvířata a aby do prostorů vstoupili až po ukončení
dezinfekčního procesu!
2. UVC záření může negativně působit i na řadu materiálů
, včetně plastů, papíru a tkaniny. Vystavení UVC záření
na delší dobu může ovlivnit barvu povrchu, předměty se
mohou stát křehčí. Nikdy nepoužívejte UVC záření na
cenné a drahé oblečení, šperky, obrazy a další cennosti.
3. Při použití UVC dezinfekční lampy by měl být povrch
trubice lampy udržován čistý.Pokud se lampa nepoužívá,
doporučuje se ji pravidelně čistit (obvykle každé 2 týdny).
Při čištění použijte k čištění povrchu trubice lampy měkký
čistý bavlněný hadřík s malým množstvím alkoholu a
odstraňte prach a mastnotu.

4. Vedlejším účinkem dezinfekce může být neobvyklý
zápach, podobný ložnímu povlečení usušenému na slunci.
Doporučujeme, aby byly prostory po dezinfekci dobře
větrané po dobu 10-15 minut.
5.UVC lampy by měly být po dezinfekci řádně zabezpečeny
a umístěny na bezpečném místě mimo dosah dětí.
6. Náraz a silné vibrace mohou způsobit zlomení trubice
lampy. V takovém případě okamžitě vypněte napájení a
lampu zlikvidujte, používejte ochranné rukavice a
dodržujte pravidla pro odvoz nebezpečného a toxického
odpadu. Pokud se lampa rozbije, okamžitě otevřete
okna a větrejte nejméně 10-15 minut.
7. UVC lampy v žádném případě nepoužívejte k dezinfekci
hořlavých a výbušných předmětů! Mohlo by dojít k explozi
a popálení obsluhy lampy!
8. Pokud je třeba lampu vyměnit, použijte pouze originální
značku lampy a vždy se řiďte podle pokynů v uživatelské
příručce.
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Ultrafialová dezinfekční
lampa pro komerční použití

Vysoce účinná dezinfekce velkých
ploch

30min
60m 2

60 min
120m2

120min
240m2

Vlastnosti

Senzor pohybu
V případě detekce pohybu (do vzdálenosti
5 m) se lampa automaticky vypne a spustí
se zvukový alarm.

.
Opožděný
start
Dostatek času zapnout lampu a bezpečně
opustit prostor. Aktivace lampy 2 minuty po
zapnutí, zvukové upozornění.

Bez ozonu
Bezpečné použití, šetrné k životnímu
prostředí.

Vysoce kvalitní lampa

Zářivka z křemenného skla s
dlouhou životností

Montáž na stěnu/ postavení na
rovnou plochu

Dálkové ovládání
Funguje i skrz stěnu.

Využití

Hotely, školy, výrobní haly, nemocnice a
další velké prostory

Specifikace
Produkt: GOLDENSEA UV ultrafialové
dezinfekční svítidlo pro komerční použití
Model: UVL220
Příkon světelného zdroje: 36W x 6
Životnost světelného zdroje: Max. 9000h

Upozornění
Bezpečnostní
zásady

Napětí 100V-240V/50-60Hz
Proud: 3A
Ovládání: Tlačítka a dálkové ovládání
Materiál: Křemenné sklo a slitina hliníku
Funkce: UV dezinfekce

Vlnová délka: 253.7nm
Délka kabelu 1.8m
Certifikace a nařízení: CE, ETL, FCC
Využití: Nemocnice, školy, výrobní haly,
hotely...

Ultrafialové záření může poškodit zrak a pokožku.
Během záření nesmí být v místnosti přítomni lidé, zvířata ani rostliny.
1. UVC dezinfekční lampy nesmí být v žádném případě
spuštené v přítomnosti živých organismů (lidé, zvířata a
rostliny.) Ultrafialové světlo může způsobit zarudnutí kůže,
svědění a významné poškození spojivek způsobené
elektrooptickou oftalmitidou. Používejte dostatečnou
ochranu Vašich očí vždy, když je lampa zapnutá a nikdy se
nedívejte přímo do lampy! Je naprosto nutné, aby v
místnosti před procesem dezinfekce nebyli lidé ani domácí
zvířata a aby do prostorů vstoupili až po ukončení
dezinfekčního procesu!
2. UVC záření může negativně působit i na řadu materiálů
, včetně plastů, papíru a tkaniny. Vystavení UVC záření
na delší dobu může ovlivnit barvu povrchu, předměty se
mohou stát křehčí. Nikdy nepoužívejte UV záření na
cenné a drahé oblečení, šperky, obrazy a další cennosti.
3. Při použití UVC dezinfekční lampy by měl být povrch
trubice lampy udržován čistý.Pokud se lampa nepoužívá,
doporučuje se ji pravidelně čistit (obvykle každé 2 týdny).
Při čištění použijte k čištění povrchu trubice lampy měkký
čistý bavlněný hadřík s malým množstvím alkoholu a
odstraňte prach a mastnotu.

4. Vedlejším účinkem dezinfekce může být neobvyklý
zápach, podobný ložnímu povlečení usušenému na slunci.
Doporučujeme, aby byly prostory po dezinfekci dobře
větrané po dobu 10-15 minut.
5.UVC lampy by měly být po dezinfekci řádně zabezpečeny
a umístěny na bezpečném místě mimo dosah dětí.
6. Náraz a silné vibrace mohou způsobit zlomení trubice
lampy. V takovém případě okamžitě vypněte napájení a
lampu zlikvidujte, používejte ochranné rukavice a
dodržujte pravidla pro odvoz nebezpečného a toxického
odpadu. Pokud se lampa rozbije, okamžitě otevřete
okna a větrejte nejméně 10-15 minut.
7. UVC lampy v žádném případě nepoužívejte k dezinfekci
hořlavých a výbušných předmětů! Mohlo by dojít k explozi
a popálení obsluhy lampy!
8. Pokud je třeba lampu vyměnit, použijte pouze originální
značku lampy a vždy se řiďte podle pokynů v uživatelské
příručce.

U
VM216
Ultrafialová dezinfekční
lampa pro velké prostory

Vysoce účinná dezinfekce pro velké prostory

30 min
60m

2

60 min
120m

2

120min
240m2

Vlastnosti

Senzor pohybu
V případě detekce pohybu (do vzdálenosti
5 m) se lampa automaticky vypne a spustí
se zvukový alarm.

Dálkové ovládání
Funguje i skrz stěnu.

Opožděný start
Dostatek času zapnout svítidlo a bezpečně
opustit prostor. 2 minutový opožděný start se
zvukovým upozorněním.

Vysoce kvalitní žárovka

Ochrana proti náklonu
V případě, že se svítidlo nakloní o více než
45°, dojde automaticky k vypnutí. Tím se
zabrání poškození okolí v případě pádu.

Zářivka z křemenného skla s
dlouhou životností

Bez ozonu
Bezpečné použití, šetrné k životnímu
prostředí.

Kolečka pro snadnou manipulaci

Hotely, školy, menší divadla, koncertní sály, posilovny, zasedací
místnosti a další velké prostory

Využití

Specifikace
Product: GOLDENSEA UV Ultafialové
dezinfekční světlo pro komerční použití
Model: UVM216
Příkon světelného zdroje: 36W (T8) x 6
Životnost světelného zdroje: Max. 9000h

Upozornění
Bezpečnostní
zásady

Napětí 100V-240V/50-60Hz
Proud: 3A
Ovládání: Tlačítka a dálkové ovládání
Materiál: Křemenné sklo a slitina hliníku
Funkce: UV dezinfekce

Vlnová délka: 253.7nm
Délka kabelu: 1.8m
Certifikace a nařízení: CE, ETL, FCC
Využití: Velké prostory- hotely, školy, divadla, posilovny,
zasedací místnosti, koncertní sály...

Ultrafialové záření může poškodit zrak a pokožku.
Během záření nesmí být v místnosti přítomni lidé, zvířata nebo rostliny.
1. UVC dezinfekční lampy nesmí být v žádném případě
spuštené v přítomnosti živých organismů (lidé, zvířata a
rostliny) Ultrafialové světlo může způsobit zarudnutí kůže,
svědění,a významné poškození spojivek způsobené
elektrooptickou oftalmitidou. Používejte dostatečnou
ochranu Vašich očí vždy, když je lampa zapnutá a nikdy se
nedívejte přímo do lampy! Je naprosto nutné, aby v
místnosti před procesem dezinfekce nebyli lidé ani domácí
zvířata a aby do prostorů vstoupili až po ukončení
dezinfekčního procesu!
2. UVC záření může negativně působit i na řadu materiálů
, včetně plastů, papíru a tkaniny. Vystavení UVC záření
do delší dobu může ovlivnit barvu povrchu, předměty se
mohou stát
křehčí. Nikdy nepoužívejte UVC záření na cenné a drahé
oblečení, šperky, obrazy a další cennosti.
3. Při použití UVC dezinfekční lampy by měl být povrch
trubice lampy udržován čistý.Pokud se lampa nepoužívá,
doporučuje se ji pravidelně čistit (obvykle každé 2 týdny).
Při čištění použijte k čištění povrchu trubice lampy měkký
čistý bavlněný hadřík s malým množstvím alkoholu a
odstraňte prach a olej.

4. Vedlejším účinkem dezinfekce může být neobvyklý
zápach, podobný ložnímu povlečení usušenému na slunci.
Doporučujeme, aby byly prostory po dezinfekci dobře
větrané po dobu 10-15 minut.
5.UVC lampy by měly být po dezinfekci řádně zabezpečeny
a umístěny mimo dosah dětí na bezpečném místě.
6. Náraz a silné vibrace mohou způsobit zlomení trubice
lampy. V takovém okamžitě vypněte napájení a lampu
zlikvidujte, používejte ochranné rukavice a dodržujte
pravidla pro odvoz nebezpečného a toxického odpadu.
Pokud se lampa rozbije, okamžitě otevřete okna a
větrejte nejméně10-15 minut
7. UVC lampy v žádném případě nepoužívejte k dezinfekci
hořlavých a výbušných předmětů! Mohlo by dojít k explozi
a popálení obsluhy lampy!
8. Pokud je třeba lampu vyměnit, použijte pouze originální
značku žárovky a vždy se řiďte podle pokynů v uživatelské
příručce

U
V
T
7
2
Ultrafialové dezinfekční
svítidlo pro komerční
prostory

Vysoce účinná dezinfekce pro velké prostory

30min
20m 2

60 min
40m 2

120min
80m 2

Vlastnosti

Senzor pohybu
V případě detekce pohybu (do vzdálenosti
5 m) se lampa automaticky vypne a spustí
se zvukový alarm.

Vysoce kvalitní lampa

Opožděný start
Dostatek času zapnout svítidlo a bezpečně
opustit prostor. 2 minutový opožděný start se
zvukovým upozorněním.

Zářivka z křemenného skla s
dlouhou životností

Bez ozonu
Bezpečné použití, šetrné k životnímu
prostředí.

Montáž na stěnu/ postavení na
rovnou plochu

Dálkové ovládání
Funguje i skrz stěnu.

Využití

Hotely, školy, menší divadla, koncertní sály, posilovny, zasedací místnosti a další velké prostory.

Specifikace
Produkt: GOLDENSEA UV Ultafialové
dezinfekční světlo pro komerční použití
Model: UVT72
Příkon světelného zdroje: 36W (T8) x 2
Životnost světelného zdroje: Max. 9000h

Napětí: 100V-240V/50-60Hz
Proud: 1A
Ovládání: Tlačítka a dálkové ovládání
Materiál: Křemenné sklo a slitina hliníku
Funkce: UV dezinfekce

Vlnová délka: 253.7nm
Délka kabelu: 1.8m
Certifikace a nařízení: CE, ETL, FCC
Využití: Velké prostory- hotely, školy, divadla, posilovny,
zasedací místnosti, koncertní sály...

Uposs

Upozornění
Bezpečnostní
zásady

Ultrafialové záření může poškodit zrak a pokožku.
Během záření nesmí být v místnosti přítomni lidé, zvířata ani rostliny.
1. UVC dezinfekční lampy nesmí být v žádném případě
spuštené v přítomnosti živých organismů (lidé, zvířata a
rostliny) Ultrafialové světlo může způsobit zarudnutí kůže,
svědění,a významné poškození spojivek způsobené
elektrooptickou oftalmitidou. Používejte dostatečnou
ochranu Vašich očí vždy, když je lampa zapnutá a nikdy se
nedívejte přímo do lampy! Je naprosto nutné, aby v
místnosti před procesem dezinfekce nebyli lidé ani domácí
zvířata a aby do prostorů vstoupili až po ukončení
dezinfekčního procesu!
2. UVC záření může negativně působit i na řadu materiálů
, včetně plastů, papíru a tkaniny. Vystavení UVC záření
do delší dobu může ovlivnit barvu povrchu, předměty se
mohou stát
křehčí. Nikdy nepoužívejte UVC záření na cenné a drahé
oblečení, šperky, obrazy a další cennosti.
3. Při použití UVC dezinfekční lampy by měl být povrch
trubice lampy udržován čistý.Pokud se lampa nepoužívá,
doporučuje se ji pravidelně čistit (obvykle každé 2 týdny).
Při čištění použijte k čištění povrchu trubice lampy měkký
čistý bavlněný hadřík s malým množstvím alkoholu a
odstraňte prach a olej.

4. Vedlejším účinkem dezinfekce může být neobvyklý
zápach, podobný ložnímu povlečení usušenému na slunci.
Doporučujeme, aby byly prostory po dezinfekci dobře
větrané po dobu 10-15 minut.
5.UVC lampy by měly být po dezinfekci řádně zabezpečeny
a umístěny mimo dosah dětí na bezpečném místě.
6. Náraz a silné vibrace mohou způsobit zlomení trubice
lampy. V takovém okamžitě vypněte napájení a lampu
zlikvidujte, používejte ochranné rukavice a dodržujte
pravidla pro odvoz nebezpečného a toxického odpadu.
Pokud se lampa rozbije, okamžitě otevřete okna a
větrejte nejméně10-15 minut
7. UVC lampy v žádném případě nepoužívejte k dezinfekci
hořlavých a výbušných předmětů! Mohlo by dojít k explozi
a popálení obsluhy lampy!
8. Pokud je třeba lampu vyměnit, použijte pouze originální
značku žárovky a vždy se řiďte podle pokynů v uživatelské
příručce

59 L

UV4C/
UVC4C-H

Snadná a rychlá
dezinfekce předmětů
denní potřeby!

Ultrafialový dezinfekční box

10
minut

Učinný v boji proti Covid-19

Vlastnosti

Bezpečný provoz
V případě otevření dvířek se UVC
záření okamžitě vypne.

Zvukové upozornění
S nastavitelnou hlasitostí při
ukončení procesu dezinfekce.

30
Wattů

Vysoce kvalitní lampa z křemenného
skla s dlouhou životností

Pouze 30 W
Podobné produkty většinou vyžadují
příkon 300-500 W

3 vyjímatelné police
Pro větší flexibilitu.

Bez ozonu
Bezpečné použití, šetrné k životnímu
prostředí.

6,000
hodin

Životnost až 6 000 hodin
Možné použít až 36 000x

Možnost tepelného ohřevu (na vyžádání)
Vhodné pro vlhké předměty (např.roušky)

Využití

Mobilní telefony, tablety, sluchátka, roušky, kosmetické štětce, kancelářské potřeby,
brýle apod.

Specifikace
Produkt: GOLDENSEA UV ultrafialový dezinfekční box
Model: UV4C / UV4C-H
Příkon světelného zdroje: 4W x 2
Životnost světelného zdroje Max. 6,000h
Napětí: 100VAC~120VAC 50/60HZ &
220~240VAC 50/60HZ

Upozornění

Ovládání: Dotyková tlačítka
Materiál: hliníková fólie and anti-UV sklo
Funkce: UV dezinfekce
Vlnová délka: 253.7 nm
Rozměry: 440 x 365 x 630 mm
Hmotnost: 10.8 kg

Délka kabelu: 1.8m
Certifikace a nařízení: CE, ETL, FCC
Využití: Pro dezinfekci předmětů denní potřeby - mobilní
telefony, bankovky a mince, klíče, kosmetické štětce,
sluchátka, roušky...

Ultrafialové záření může poškodit zrak a pokožku.
Během záření nesmí být v místnosti přítomni lidé, zvířata ani rostliny.

Bezpečnostní
zásady
1. Proces dezinfekce se spustí pouze pokud jsou
dvířka zavřená.

2. Nedoporučujeme často dezinfikovat vzácné
předměty, může dojít k jejich rychlejšímu opotřebování.

3. Do dezinfekčního boxu je zakázáno vkládat hořlavé a
výbušné předměty!

5

minut

UVpouzdro
Přenosné UV dezifekční
pouzdro
Před
procesem
dezinfikace

Po procesu
dezinfikace

Účinné v boji proti Covid -19

Vlastnosti

5 min
Vysoce kvalitní lampa

Zářivka z křemenného skla s dlouhou
životností

Ultra rychlý proces
K dezinfekci předmětů stačí pouhých 5
minut

Vícesměrné záření
Dezinfikuje naráz veškerou plochu
předmětu není tedy nutné předmět
otáčet.

Bez ozonu
Bezpečné použití, šetrné k
životnímu prostředí.

Zvukové upozornění
Při ukončení procesu dezinfekce.

6,000
hours

Pro všechny klasické typy telefonů

Životnost žárovky až 6 000 hodin
Možné použít až 720 000 x

Využití

Mobilní telefony, sluchátka, roušky, kosmetické štětce, kancelářské potřeby, klíče,
bankovky i mince...

Specifikace
Produkt: GOLDENSEA UV přenosné pouzdro
Model: UVBOX
Příkon světelného zdroje: 4W
Životnost světelného zdroje: Max. 6000h
Napětí: 100V-240V/50-60Hz

Upozornění

Proud: Max. 30mA
Ovládání: Dotyková tlačítka
Materiál: Anti-UVABS a křemenné sklo
Funkce: UV dezinfekce
Vlnová délka 253.7 nm
Rozměry produktu: 290 x 160 x 69 mm

Vnitřní rozměry 210 x 100 x 48 mm
Certifikace a nařízení: CE, ETL, FCC
Využití: Dezinfikuje předměty denní potřeby - mobilní
telefon, sluchátka, klíče, peníze, kancelářské potřeby,
kosmetické štětce apod.

Ultrafialové záření může poškodit zrak a pokožku.
Během záření nesmí být v místnosti přítomni lidé, zvířata ani rostliny.

Bezpečnostní
zásady
1. Proces dezinfekce se spustí pouze pokud
je pouzdro uzavřené.

2. Nedoporučujeme často dezinfikovat vzácné
předměty, může dojít k jejich rychlejšímu
opotřebování.

3. Do dezinfekčního boxu je zakázáno vkládat hořlavé
a výbušné předměty!

UVAIR
216
UV-C dezinfekce vzduchu pro středně velké prostory
Efektivně - Účinně - Bezpečně

720 m3/h
Tichý režim 35 dBA
ničí 99.9% virů, bakterií a plísní
Vyčistí až

* Je prokázáno, že UV-C záření účinně ničí až 99,9%
mikroorganismů a patogenů, včetně SARS-coV-2

Vlastnosti

Ničí SARS-coV-2
Covid-19 patří mezi kapénkové infekce, je
tedy přenášen vzduchem. Dezinfekce
vzduchu je proto jedním z nejefektivnějších
způsobů, jak eliminovat riziko přenosu.

3 stupňová filtrace
Pre Filter - MERV (8) zachycuje prachové
částice a zkracuje intervaly údržby a
udržuje UVC trubice čisté. Post Filter kombinace filtrů HEPA (12) a aktivního uhlí
pro maximální čištění a kontrolu zápachu.

Bez ozonu
Bezpečné používání bez ekologických
stop.

Několik režimů ventilátoru
K dispozici je 10 různých režimů. Tichý
režim oceníte například během pracovní
schůzky, čistička může běžet i během
divadelního představení.
Pro rychlou obnovu čistého vzduchu můžete
poté využít ventilátor na plný výkon.

Ovládání pomocí mobilní aplikace
Rychlé, snadné a bezpečné ovládání.

Ochrana proti náklonu
V případě, že se svítidlo nakloní o více
než 45°, dojde automaticky k vypnutí.
Tím se zabrání poškození okolí v případě
pádu.

Zářivka z křemenného skla s dlouhou
životností

Chytrý provoz
Čistička Vám sama řekne, když bude
potřebovat vyměnit filtr. Samotná výměna je
velmi jednoduchá a nepotřebujete k tomu
žádné nástroje.

Certifikace a nařízení:

Využití

Kanceláře, restaurace, školy, posilovny, divadla, recepce, čekárny a další veřejné prostory.

Výměna vzduchu
Účinnost UVC dezinfekce vzduchu je vyšší, čím více se vzduch
cirkuluje.
Doporučujeme mít stupeň ventilace nastavený mezi 2. a 3.
stupněm. Čím vyšší frekvenci nastavíte, tím je ochrana
efektivnější.

Výměna vzduchu za hodinu
Maximální
výkon 720 m³

Běžný provoz
480 m³
stupeň

Plocha

1

192m²

288m²

2

96m²

144m²

4

48m²

72m²

6

32m²

48m²

*Plochou je myšlena místnost s výškou stropu 2,5 m.

Specifikace
Produkt: UVC dezinfekce vzduchu pro středně
velké prostory
Model: UVAIR216
Příkon světelného zdroje: 36W x 6
Životnost světelného zdroje: Max. 9000h
Napětí: 100V-240V/50-60Hz

Ovládání: Dotyková tlačítka +dálkové
ovládání/ mobilní aplikace
Materiál: Anti-UV oragické sklo
Funkce: UV dezinfekce +
HEPA filtrace
Vlnová délka 253.7 nm
Rozměry ø 570 x 1183 mm
Hmotnost: 24 kg

Délka kabelu: 1.8m
Certifikace a nařízení: CE, ETL, ROHS, REACH
Využití: kanceláře, školy, restaurace, čekárny,
posilovny, malá divadla, koncertní sály apod.

U
VA I R 3 0 0 - F
UVC dezinfekční čistička vzduchu pro pevné
instalace

1 200 m3/h
Tichý režim 35 dBA
ničí 99.9% virů, bakterií a plísní
Vyčistí až

Efektivně - Účinně - Bezpečně

* Je prokázáno, že UV-C záření účinně ničí až 99,9% mikroorganismů a patogenů, včetně SARS-coV-2

Vlastnosti

Ničí SARS-coV-2
Covid-19 patří mezi kapénkové infekce, je
tedy přenášen vzduchem. Dezinfekce
vzduchu je proto jedním z nejefektivnějších
způsobů, jak eliminovat riziko přenosu.

Ovládání pomocí mobilní aplikace
Rychlé, snadné a bezpečné ovládání.

Filtr Merv 8
Filtr Merv 8 chrání UVC zářivku před
prachem a dalším znečištěním, čímž je
prodloužena její životnost. Zařízení Vám dá
samo vědět, kdy je třeba filtr vyměnit.
Samotná výměna filtru je jednoduchá a není
k ní potřeba speciální vybavení.

Instalace na zeď či strop
Součástí dezinfekční jednotky UVAIR300-F
jsou instalační držáky, díky kterým můžete
zařízení připevnit na zeď nebo strop

Bez ozonu
Bezpečné používání bez ekologických
stop.

Zářivka z křemenného skla s dlouhou
životností

Několik režimů ventilátoru
K dispozici jsou 4 režimy. Tichý režim
oceníte například během pracovní schůzky,
čistička může běžet i během divadelního
představení.
Pro rychlou obnovu čistého vzduchu
můžete poté využít ventilátor na plný
výkon.

Chytrý provoz
Světelné LED upozornění Vám
ukáže, kdy je třeba vyměnit filtry a
jaký je režim ventilátoru.

Využití

Divadla, kina, konferenční sály, posilovny, taneční kluby, bary a podobně.

Výměna vzduchu

Účinnost UVC dezinfekce vzduchu je vyšší, čím více se vzduch
cirkuluje.
Doporučujeme mít stupeň ventilace nastavený mezi 2. a 3.
stupněm. Čím vyšší frekvenci nastavíte, tím je ochrana
efektivnější.

Výměna vzduchu za hodinu
Maximální výkon
1,200 m³

Běžný provoz
700 m³
stupeň

plocha

1

288m²

480m²

2

144m²

240m²

4

72m²

120m²

6

48m²

80m²

*Plochou je myšlena místnost s výškou stropu 2,5 m.

Specifikace
Produkt: UVC dezinfekční čistička vzduchu pro velké
prostory
Model: UVAIR300-F
Příkon světelného zdroje:75W x 4
Životnost světelného zdroje: Max. 9000h
Napětí: 100V-240V/50-60Hz
Ovládání: dálkové ovládání/mobilní aplikace

Materiál: Anti-UV organické sklo
Funkce: UV dezinfekce
Vlnová délka: 253.7 nm
Rozměry: bude upřesněno
Hmotnost: bude upřesněno
Délka kabelu: bude upřesněno

Certifikace a nařízení: CE, ETL, ROHS, REACH
Využití: školy, divadla, kina, taneční kluby, bary,
restaurace, hotely, konferenční místnosti, koncertní sály
a další velké prostory.

Výhradní distributor pro ČR a SR
PRO MUSIC, s.r.o.
Horská 922
541 01 Trutnov
www.promusic.cz
*Veškeré informace v tomto katalogu se mohou změnit bez předchozího upozornění

