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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.
Oprawa bakterio- i wirusobójcza z wymuszonym obiegiem powietrza,
wyposażona w świetlówki T8 i przystosowana do montażu
naściennego nastropowego, na stopie oraz w wersji mobilnej na
kółkach. Jest to oprawa, która posiada wewnętrzną, zamkniętą
i szczelną komorę do dezynfenkcji, a cały proces odbywa się dzięki
wymuszonemu przepływowi powietrza oraz działaniu promieniowania
UV. Wysokiej jakości obudowa nie zaciąga powietrza przez szczeliny,
a jej skośna konstrukcja zapobiega osadzaniu się kurzu podczas
poziomej pozycji pracy. Dodatkowo obudowa jest chroniona powłoką
antybakteryjną. Układ zapłonowy umieszczony w oddzielnej i szczelnej
komorze zabezpieczonej przed dostawaniem się zanieczyszczeń
mogących wywoływać negatywne skutki w układzie zasilania
świetlówek. Użyte komponenty są odporne na działanie promieni UV.
Dodatkowo zasłonięte zostały oprawki, zasilacz, przewody i wentylator.
Wlot powietrza wyposażony jest w wymienny filtr zapobiegający
dostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza oprawy.
Wymiana filtra odbywa się bez konieczności otwierania całej oprawy.
W wylocie wbudowany wentylator przemysłowy z łożyskami kulkowymi.
Dwa warianty wlotu powietrza:
1) wlot na ściance frontowej razem z kratką wylotu powietrza;
2) wlot wraz z filtrem na ściance bocznej co zapewnia większą
skuteczność urządzenia.
Z racji, że cały proces dezynfekcji odbywa się wewnątrz oprawy, jest
ona całkowicie bezpieczna i rekomendowana do pracy w pomieszcze-
niach, w których w tym samym czasie musi znajdować się pracujący
personel.

Wersje:
NF – montaż nastropowy
WF – montaż naścienny
GS / GF – mobilny montaż na podłożu
MGS / MGF – montaż na mobilnym stojaku z kółkami

Lampa emituje hałas o natężeniu około 38-40dB
(w odległości około 1 metra)

.

AIRSTREAM UV-C
Oprawy bakteriobójcze UV-C

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 naścienny (wersja WF)
nastropowy (wersja NF)
stojący przenośny (wersja GS/GF)
na mobilnym stojaku (wersja GMS/GMF)

Materiał blacha stalowa
Kolor biały (farba antybakteryjna)
Inne
(opcjonalnie)

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 222-06-2020

Trzonek

Cechy biobójcze:
Długość fali dominującej [nm] 254
Inne

Wydajność wentylatora:
Przepływ powietrza przez oprawę:

100 m /h

  70 m /h 

3

Dezynfekowana kubatura 25÷50 m /h 3

Max wielkość pomieszczenia 10÷20 m2

AIRSTREAM NF / WF UV-C

AIRSTREAM NF / WF UV-C

T8

T8

G13

G13

1200 x 200 x 130

1503 x 180 x 140

2 x 30

2 x 36

AIRSTREAM GS UV-C

AIRSTREAM GS UV-C

T8

T8

G13

G13

1170 x 350 x 350

1475 x 350 x 350

2 x 30

2 x 36

AIRSTREAM GF UV-C

AIRSTREAM GF UV-C

T8

T8

G13

G13

1236 x 350 x 350

1541 x 350 x 350

2 x 30

2 x 36

B

H

B

H
A A

AIRSTREAM NF /  WF
AIRSTREAM GF / GS

Zegar/Timer
(opcjonalnie)

Licznik monitorujący czas pracy świetlówek

Programowalny Timer cyklów pracy lampy:
Opóźnione wyłączenie
Opóźnione załączenie
Cykliczne wyłączanie
Cykliczne załączanie
Opóźnione załączanie chwilowe

Akcesoria uchwyty obrotowe do montażu naściennego
(dla wersji NF/WF)

AIRSTREAM GMF / GMS

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

AIRSTREAM GMS UV-C

AIRSTREAM GMS UV-C

T8

T8

G13

G13

Ø 600 x 1350

Ø 600 x 1655

2 x 30

2 x 36

AIRSTREAM GMF UV-C

AIRSTREAM GMF UV-C

T8

T8

G13

G13

Ø 600 x 1416

Ø 600 x 1721

2 x 30

2 x 36

H

Ø

3

Dane wentylatora:
Emitowany hałas: 38÷40dB 
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Opis oznaczeń

DO WERSJI NF / WF JEST MOŻLIWOŚĆ


