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AGALINE UV-C
Oprawy bakteriobójcze UV-C

Karta katalogowa

Oprawa bakteriobójcza produkowana  w zakładzie,   który jako jedyny
w   Polsce   posiada   system   zarządzania   jakością   dla    produkcji
Wyrobów Medycznych ISO 13485 - certyfikat z zakresu projektowania
i  wytwarzania  opraw oświetleniowych użytku medycznego.   Dedyko-
wana pod świetlówki  T8  lub  TC-L  emitujące  promieniowanie  UV-C
w zakresie fal od 200 do 280 nm,  skutecznie i bezpowrotnie eliminują-
cych wszelkie wirusy,   bakterie oraz grzyby.   Obudowa wykonana ze
stali  z  zamontowanym odbłyśnikiem aluminiowym.  Produkt wyposa-
żony  w   uchwyt  obrotowy  pozwalający   na  montaż  nastropowy   lub
naścienny.   Opcjonalnie:  montaż  na dedykowanym stojaku pozwala-
jącym  na  pozostawienie   oprawy   w   dowolnym   miejscu.   Oprawa
przystosowana do dezynfekcji pomieszczeń w szpitalach,  gabinetach
lekarskich, przetwórniach i magazynach żywności, biur bez systemów
klimatyzacji,   przestrzeni  publicznych  użytkowanych  dziennie przez
duża liczbę ludzi.

ISO
13485
CERTIFIED

Oprawa wyprodukowana w zakładzie posiadającym certyfikat medyczny ISO 13485
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Ikony produktu:   E   
20

   

Główne parametry:

Nazwa TYP Moc oprawy [W] Wymiar A x B x H [mm]

 

Rysunki techniczne:

Cechy świetlne i elektryczne:

Typ źródła T8
Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność źródła światła [h] 9000

Temperatura otoczenia [°C] 5 ÷ 30
Dostępne zasilacze statecznik profesionalny

Cechy mechaniczne:

Montaż nastropowowy lub naścienny (wersja W) 
na mobilnym stojaku (wersja GM)

Materiał blacha stalowa
Kolor biały
Inne
(opcjonalnie)

- montaż na dedykowanym stojaku z kółkami
(możliwy montaż w pozycji pionowej lub poziomej)
- czujnik ruchu (wyłącza oprawę w przypadku
wykrycia obecności człowieka)

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 13-05-2020

AGALINE W/GM UV-C

AGALINE W/GM UV-C

T8 1 x 30

1 x 36

Trzonek

G13

G13

930 x 140 x 170
1235 x 140 x 170

A

B H

Cechy biobójcze:

Długość fali dominującej [nm] 254
Zasięg 1x30/36 W - do 10/12 m

2x30/36 W - do 18/25 m

Inne - źródła światła zawierają niewielką ilość rtęci
- przez pierwsze 100 godzin pracy lampy,
źródła światła emitują niewielką ilość ozonu. Po
użyciu zalecane jest wietrzenie pomieszczenia.

Opcjonalnie folia ochronna na źródła T8
(zabezpieczenie szkła w przypa-
dku pęknięcia świetlówki)
wykonanie z powłoką bakteriobójczą

Natężenie promieniowania
UV-C

1x30/36 W: 1,0/1,4 W/m
2x30/36 W: 2,1/2,8 W/m
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2

T8
 AGALINE W/GM UV-C 2 x 30 G13 930 x 140 x 170T8

2

2

Nazwa STATYW AGALINE / OKTAN 34
Indeks 0B1AO-ST

Zdjęcie

Klasa ryzyka fotobiologicznego RG3 (wysokie ryzyko)
Lampy stanowią zagrożenia nawet
w wyniku krótkiej ekspozycji.
Wykorzystanie ich w oświetleniu
ogólnym jest niedozwolone.

Zegar/Timer
(opcjonalnie)

Monitorowanie ilości godzin pracy świetklówki
Tryby pracy:

Opóźnione wyłączenie
Opóźnione załączenie
Cykliczne wyłączanie
Cykliczne załączanie
Opóźnione załączanie chwilowe

Akcesoria*:
* - obowiązkowe dla wersji AGALINE GM UV-C

 AGALINE W/GM UV-C 2 x 36 G13 1235 x 140 x 170T8



Dodatkowe informacje / Additional information / Zusätzliche Informationen:

Wersja z czujnikiem ruchu CMW / Versions with movement sensor (CMW) / Versions mit Bewegungsmelder (CMW):

Wersja z zegarem / Versions with timer / Versions mit Timer:

1023 (30 W) / 1328 (36 W)


