LAMPY UV-C PURELIGHT
Dezynfekcja i sterylizacja dopasowana do Twoich potrzeb
Bezpieczne pomieszczenia dzięki Lampom UV-C
Promieniowanie UVC jest znanym środkiem dezynfekującym powietrze, wodę i powierzchnie i już od dziesięcioleci jest skutecznie
wykorzystywane do ograniczania rozprzestrzeniania się bakterii, takich jak np. gruźlica. Badania wykazały, że promieniowanie UVC
może również niszczyć zewnętrzną powłokę białkową wirusów, co ostatecznie prowadzi do inaktywacji wirusa.
Promieniowanie UV-C dezynfekuje powietrze i oczyszczone powierzchnie w pomieszczeniu (ściany, blaty, przedmioty itp.).
Potwierdzona skuteczność wykorzystania fal o długości 253.7 nm pozwala uzyskać skuteczny efekt sterylizacji.
Wykorzystaj maksymalny potencjał lamp UV-C i zadbaj o najwyższą jakość sterylizacji powietrza i powierzchni w pomieszczeniach.
Zwiększ bezpieczeństwo poprzez stosowanie różnego typu opraw UV-C w zależności od swoich potrzeb.
l Lampy bezpośredniego działania

l Lampy przepływowe

l Lampy hybrydowe

PURELIGHT HYBRID
Lampy dwufunkcyjne (hybrydowe) to przede wszystkim
możliwość ciągłej nieprzerwanej pracy. W obecności ludzi
lampa pracuje przepływowo i sterylizuje powietrze, które przez
nią przepływa. Po opuszczeniu pomieszczeń przez ludzi, lampa
może dodatkowo bezpośrednio naświetlać powierzchnie i
powietrze w pomieszczeniu.
l Moc oprawy: 99, 120, 132, 160 W

l Przepływ powietrza wentylatora: ] 87-127 m3/h

l Moc źródła: 2x30+30, 2x36+36, 3x30+30, 3x36+36 W

l Sposób świecenia: bezpośredni/pośredni

l Radiacja UV-C (przy 100 h): 26+13, 30+15 W

l Typ optyki: otwarta/zamknięta

l Przeznaczona do pomieszczeń: 25-50 m2

l Żywotność źródła: 8 000 h

l Moc wentylatora: 5-10 W

l Gwarancja: 2 lata

PURELIGHT FLOW
Przepływowa lampa UV-C to rozwiązanie stworzone z myślą
o sterylizacji powietrza w pomieszczeniach w których
przebywają ludzie.
Wymuszony obieg powietrza oraz osłona emitowanego światła
UV-C zapewniają ochronę i możliwość ciągłej pracy podczas
naszej obecności.
l Moc oprawy: 66, 72 ,100, 120 W

l Przepływ powietrza wentylatora: 87-127 m3/h

l Moc źródła: 2x30, 2x36, 3x30, 3x36W

l Sposób świecenia: pośredni

l Radiacja UV-C (przy 100 h): 26, 30, 39, 45 W

l Typ optyki: zamknięta

l Przeznaczona do pomieszczeń: 25-50 m2

l Żywotność źródła: 8 000 h

l Moc wentylatora: 5-10 W

l Gwarancja: 2 lata

PURELIGHT DIRECT OPTI
Najwyższa jakość dezynfekcji powietrza i powierzchni
połączona z rozwiązaniami optycznymi kierunkującymi
promieniowanie UV-C. Starannie zaprojektowane odbłyśniki
kierują promienie UV-C zwiększając moc i skuteczność światła
oraz skracając czas dekontaminacji naświetlanej powierzchni.
Do stosowania poza obecnością ludzi.
l Moc oprawy: SINGLE 33, 40 W | DOUBLE 66, 80 W

l Typ optyki: odbłyśnik

l Moc źródła: SINGLE 30, 36 W | DOUBLE 60, 72 W

l Żywotność źródła: 8 000 h

l Radiacja UV-C (100 h): SINGLE 13, 15 | DOUBLE 26, 30

l Gwarancja: 2 lata

l Sposób świecenia: bezpośredni

PURELIGHT DIRECT
Oprawa do montażu natynkowego lub na stojaku mobilnym.
Emituje promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm.
i dezynfekuje powietrze i powierzchnie w pomieszczeniu
(ściany, blaty, przedmioty itp.). Specjalistyczna lampa UV-C
bakterio- i wirusobójcza bezpośredniego działania
do wykorzystania poza obecnością ludzi.
l Moc oprawy: SINGLE 33, 40 W | DOUBLE 66, 80 W

l Sposób świecenia: bezpośredni

l Moc źródła: SINGLE 30, 36 W | DOUBLE 60, 72 W

l Żywotność źródła: 8 000 h

l Radiacja UV-C (100 h): SINGLE 13, 15 | DOUBLE 26, 30

l Gwarancja: 2 lata

Moc oprawy: SINGLE 33, 40 W | DOUBLE 66, 80 W
l zwiększającym odbicie światła
l zwiększającym skuteczność komory sterylizacyjnej i odbłyśników

Symulacja czasu dekontaminacji
przez pojedynczy prommienik UVC

pomieszczenie 5m x 5m

Skuteczna deaktywacja mikroorganizmów podcza pojedynczego
przepływu powietrza przez lampę FLOW i HYBRID.

Opcjonalne funkcje lamp UV-C:
l Aplikacja mobilna

l Czujniki otwarcia drzwi

l Czujniki ruchu

l Licznik czasu pracy

l Pilot

Zarządzaj oprawami PURELIGHT LUG korzystając z aplikacji mobilnej. Umożliwia ona bezpieczna sterylizację i wygodne zarządzanie
pracą opraw. Bezprzewodowy detektor otwarcia drzwi rozłącza lampę i eliminując ryzyko uszczerbku na zdrowiu osoby wchodzącej
do sterylizowanego pomieszczenia.
Możliwość uzupełnienia o dodatkowe komponenty:

Czujnik ruchu
Bezprzewodowy detektor
ruchu na podczerwień,
współpracujący również
z aplikacją eWeLink.

Czujnik otwarcia dzwi
Bezprzewodowy detektor
- kontaktronotwarcia /
zamknięcia służący do
wykrywania otwarcia dzwi /
okien.

Filtr węglowy
Dzięki precyzyjnie
zaprojektowanemu systemowi
filtracji powietrza oprawa
zatrzymuje do 99,9%
zanieczyszczeń

Licznik czasu pracy
Cyfrowy licznik pracy
wyposażony w wbudowany
przycisk umożliwia zliczanie
liczby godzin pracy oprawy
wyposażonej w źródła
promieniowania UV-C.

Bezpieczeństwo
Potwierdzona skuteczność wykorzystania fal o długości 253.7 nm pozwala uzyskać skuteczny efekt dezynfekcji.

Wysoką skuteczność lampy PURELIGHT LUG FLOW
w walce z mikroorganizmami potwierdziły badania przeprowadzone
przez Instytut Biotechnologii Rolno-Spożywczej im. prof. Wacława
Dąbrowskiego w Łodzi. Opublikowane ostatnio wyniki badań
jednoznacznie wskazują, że dzięki zastosowaniu lampy
PURELIGHT LUG FLOW zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniu
spada nawet o 99,9 %. W znacznym stopniu destrukcji ulegają
również pleśnie i drożdże.
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