
FERTŐTLENÍTÉS UV LÁMPÁVAL
A korszerű élelmiszeripar, mezőgazdaság, állat és növénytermesztés, va-
lamint a raktározás ma már nem nélkülözheti azt a hatékony csírátlaní-
tást, amit a GERMICID LÁMPÁS KÖZVETLEN BESUGÁRZÁS BIZTOSÍT!

Listeria, Salmonella és PRRS ellen is hatékony!

Legyen az Listeria, Salmonella, vagy 
akár PRRS vírus, a germicid lámpa által 
kibocsátott 254nm-es sugárzás elpusz-
títja bármelyiket! Akár a tökéletesen 
sterilnek látszó, szépen csillogó korr-
acélon található, és elpusztíthatatlannak 
ítélt biofilmben is!

Élelmiszeriparban a munkatér, gépek, 
asztalok felülete és légtere kiválóan kar-
bantartható mikrobiológiai szempontból. 
A húsiparban például a Listeria, vagy a 
tojás esetében a Salmonella elpusztítha-
tó olyan esetekben is, amikor más mód-
szer (pl. vegyszerek) nem használhatók.
Élelmiszeriparban előírás, hogy magán 
az égőn olyan fóliabevonat legyen, ami 
esetleges lámpatörés esetén megakadá-
lyozza az üvegszilánkok szétszóródását.

 Ez a bevonat elérhető, bármely lámpatí-
pus esetében tudunk kínálni ilyen kivitelt.

A növénytermesztés és állattenyésztés 
során sokféle baktérium, vírus, vagy 
akár a penészgomba pusztítható el ha-
tékonyan. A sertéstenyésztéssel kap-
csolatos, veszélyes PRRS vírus is távol 
tartható az UV sugárzás rendszeres al-
kalmazásával.
Bármilyen növényi, vagy állati eredetű 
élelmiszer hosszabb ideig tartó raktáro-
zása (még hűtött körülmények között is) 
magában hordozza a kórokozók megje-
lenésének, elszaporodásának veszélyét. 
A falra szerelhető germicid lámpa folya-
matos használata megakadályozza ezt.





FERTŐTLENÍTÉS UV LÁMPÁVAL
Az infekciókontroll hatékony, környezetbarát, gazdaságos fegyvere

KÖZVETLEN BESUGÁRZÁS  
GERMICID LÁMPÁVAL!

Olyan félelmetes ellenfelek is le-
győzhetők vele, mint az MRSA, vagy 
a Clostridium difficile.

Akár a műtőt, a vizsgálót, kórterme-
ket, váró helyiségeket kell mentesí-
teni a levegőben szálló, vagy felü-
leteken szaporodó kórokozóktól, a 
germicid lámpa 254 nm-es sugárzá-
sa gyorsan, hatékonyan, vegyszerek 
nélkül elvégzi ezt a feladatot.
Beszerzése kis költséggel jár, fel-
szerelése, beüzemelése gyors, egy-
szerű, működtetése könnyű, gazda-
ságos, karbantartást nem igényel. 

Nincs szükség különlegesen kikép-
zett szakemberekre a mindennapi 
használatához. Nincs szükség ki-
egészítő anyagok, vegyszerek rend-
szeres beszerzésére, raktározására, 
adagolására.
Egyszeri beruházás hosszú évekig 
könnyen elérhető higiéniát teremt, 
nap mint nap.
Csak egy kattintás a kapcsolóval, és 
30 perc alatt a kórokozók már nagy 
számban el is pusztulnak! *
Bármely egyéb csírátlanítási mód-
szerrel együtt, vagy attól függetlenül 
is alkalmazható.

* A csíraszám csökkenésének mértéke függ 
a helyiség méretétől, a lámpa intenzitásától, 
és a kórokozó konkrét típusától.

MRSA és Clostridium difficile ellen is hatékony!



Az UV-C sugárzás emberre és állatra egyaránt veszélyes, ezért csak ott és akkor szabad használni, ahol,  
és amikor senki nem tartózkodik annak hatósugarában. Már rövid besugárzás is égési sérülést okozhat  
a bőrön a szemet pedig különösen veszélyezteti.

A falra szerelhető germicid lámpatestekkel közvetlenül bevilágítható 
egy terem légtere, valamint a felületek (padlózat, falak, polcok, aszta-
lok, berendezések).
Mivel a közvetlen sugárzás a leghatékonyabb, úgy kell felszerelni a 
lámpát, hogy a lehető legtöbb helyet, kezelendő felületet érje ez a fény.
A helyiség mérete alapján kalkulálható a lámpák javasolt mennyisége, 
melyhez a következő táblázat nyújt segítséget. A jelzett adatok hozzá-
vetőleges értékek, és 30W-os lámpára érvényesek. Takart sarkok, ki-
beszögelések, tárgyak árnyékolása esetén a táblázatban jelölt adatok 
esetleg módosítandók.

A LÁMPÁK TÍPUSVÁLASZTÉKA
A falra szerelhető germicidlámpa többféle méretben, teljesítménnyel és kivitelben készül.
Teljesítmény szerinti típusok: 15W, 30W, 55W, 115W
Hosszméretek: 436mm, 893mm, 1198mm (égő hossza, érintkezők nélkül)
Kivitel szerinti felosztás: nyitott (szabadon sugárzó) vagy tükrös (fényvetős, irányított fényű)
Speciális igényekre készülhet még rozsdamentes kivitelben is a lámpatest, illetve IP32 védettségű típus.

Az alkalmazások mintegy 90%-ában a 30W-os, standard, nyitott lámpatest a legjobban hasznosítható típus. Ennek tel-
jesítménye a legtöbb célra megfelelő, a szabadon sugárzó kivitel pedig biztosítja, hogy a sugárzás minden irányba aka-
dálytalanul eljusson. Kisebb teljesítményű típus nagyon kis helyiség vagy kabin, szekrény esetében javasolt, a nagyobb 
teljesítményre pedig nagy belmagasságú ipari csarnokok esetében lehet szükség.
Igény esetén a germicid égőt speciális fóliával vonjuk be. Ez a fólia átengedi az UV-C sugarakat, de esetleges lámpatörés 
esetén megakadályozz az üvegszilánkok szétszóródását. (Élelmiszeriparban ez előírás)

FIGyELMEZTETÉS!



GA15 standard nyitott 
GA30 standard nyitott 
GA55 standard nyitott 
GA115 standard nyitott

GA15 RM rozsdamentes nyitott
GA30 RM rozsdamentes nyitott
GA55 RM rozsdamentes nyitott
GA115 RM rozsdamentes nyitott

GA15 RM–IP rozsdamentes nyitott, IP32 védettséggel
GA30 RM-IP rozsdamentes nyitott, IP32 védettséggel
GA55 RM-IP rozsdamentes nyitott, IP32 védettséggel
GA115 RM-IP rozsdamentes nyitott, IP32 védettséggel

GA15 RM-T rozsdamentes tükrös
GA30 RM-T rozsdamentes tükrös
GA30 RM-T rozsdamentes tükrös
GA115 RM-T rozsdamentes tükrös

GA15 T standard tükrös
GA30 T standard tükrös
GGA55 T standard tükrös
GA115 T standard tükrös

ST és ST-T Standard típuscsalád 

Szinterezett fémből készült lámpatest, mely a legtöbb igénynek megfelel. Könnyen felszerelhető, tisztán tartható, az égő-
csere egyszerű.

Az alaptípus nyitott, a tükrös verzió esetében egy fényes alumínium tükör veszi körül a lámpatestet. Ezzel a tükörrel egy 
adott helyre koncentrálható a sugárzás, miközben a tükör mögötti részt nem éri a közvetlen fény. 

RM és RM-T Rozsdamentes kivitel

Nagyobb páratartalmú helyeken, élelmiszeripari üzemekben, raktárakban igény lehet olyan lámpatestre, mely rozsda-
mentes acélból készül. Ez a kivitel is készül mind a négy teljesítményű lámpához. A nyitott alaptípus alumínium tükörrel 
is szerelhető, ez a rozsdamentes, tükrös kivitel. 

RM IP Rozsdamentes kivitel IP32 érintésvédelmi fokozat

Közvetlen fröcsögő vagy folyó víz közelében felszerelt lámpa estén szükség van az IP32-es érintésvédelmi fokozatra.  
----Ezt az igényt elégíti ki az RM IP típuscsalád, mely elérhető szintén mind a négy teljesítményű lámpához.



A LÁMPÁK FELSZERELÉSE
A lámpatesteket két csavar segítségével könnyen fel lehet szerelni a falra, plafonra, vagy bármilyen felületre, melynek 
nem árt a lámpatest hőtermelése. A lámpa háromeres elektromos vezetéke a fali kötődobozon keresztül csatlakoztatható 
a 230V-os hálózatra. Egy földelt villásdugó felszerelése esetén megfelelő fali aljzatba is csatlakoztatható.
Egyes esetekben szükséges lehet a lámpa mobilizálása, tehát egyik helyről, helyiségből a másokra átvinni.
Ilyen esetekben kisméretű, mobil állványra szerelhető a lámpa.

A germicid égő hasznos élettartama 9.000 óra, mely nagyjából 1 év folyamatos üzemelést feltételez. Gyakori (napi 3-4-nél 
több) be-kikapcsolás csökkentheti az élettartamot.
Ha tehát naponta 6-8 órát üzemeltetjük a lámpát (éjszaka), akkor kb. 3-4 évente kell kicserélni az égőt.
A hatékony besugárzáshoz szükséges időtartam meghatározása függ a lámpa intenzitásáról (teljesítmény), a lámpa tá-
volságától, valamint a kérdéses kórokozók fajtájától. Minden egyes vírus, baktérium vagy gomba törzs más-más dózist 
igényel, az egyes fajták között nagyságrendi eltérések is lehetnek. Fontos szempont még, hogy hány nagyságrendű csök-
kentést szeretnénk elérni az adott kórokozó telepszámában, más szóval, hány százalékos csírátlanításra törekszünk. 
(90%, 99%, 99,9%, 99,99%....)
Általában a gombák (penészgombák) a leginkább ellenállók, ezeknek a legnagyobb a dózisigényük.
Általános, konkrétan meg nem határozott igény esetén napi egyszeri 1-3 órás (vagy többszöri 20-30 perces) besugárzás 
már biztosíthatja a minimum 90%-os hatást.
Kórházi műtő esetében 4-6 órás besugárzás mindenképpen szükséges lehet. 

Abban az esetben, ha a lámpa be- és kikap-
csolása nem oldható meg külön helyiségből, 
a kezelő személyzet szemének védelmét 
szolgálja a sugárzást oldalról is takaró védő-
szemüveg.

Nagyobb méretű, gurulós 
állványra szerelt, több irányba 
sugárzó lámpákkal könnyen és 
gyorsan kezelhető egymás után 
több helyiség: kórterem, vizsgá-
ló, betegváró. 
A kerekeken guruló készüléket 
könnyű mozgatni, a rajta lévő 
időzítő kapcsolóval biztosítható 
az egyenletes, pontos kezelési 
időtartam.


