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UV-C/ germicid lámpás berendezéseinket a www.germicidlampa.hu oldalon tekintheti meg.  A megnövekedett forgalom miatt néhány termékre előrendelést tudunk felvenni.

Műszaki adatok:

Teljesítmény: 90 W
UV-C lámpa: 3 x G30T8 (3 x 30W)
UV-C teljesítmény: 27 W
Kapacitás: 30 m2

Felület és levegő fertőtlenítésre ajánlott, 
időzítővel ellátott berendezés. 
TILOS a helyiségben tartózkodni az eszköz 
működése közben. 
Az UV-C/germicid fény szemre és bőrre 
veszélyes, égési sérülést okozhat.

Műszaki adatok:

Teljesítmény: 30 W
UV-C lámpa: 1 x G30T8 (1 x 30W)
UV-C teljesítmény: 9 W
Kapacitás: 20-25 m2

Felület és levegő fertőtlenítésre ajánlott 
berendezés. 
TILOS a helyiségben tartózkodni az eszköz 
működése közben.
Az UV-C/germicid fény szemre és bőrre 
veszélyes, égési sérülést okozhat.

Műszaki adatok:

Teljesítmény: 40 W
UV-C lámpa: 1 x LT36 W (1 x 36 W)
UV-C teljesítmény: 11 W
Kapacitás: 50 m2

Levegő fertőtlenítésre ajánlott berendezés. 
Lehet a helyiségben tartózkodni az eszköz 
működése közben, mivel az UV-C/germicid 
fény zárt térben van.
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UV-C / germicid hatás:

A 280 nm alatti UV-C / germicid sugárzási 
tartomány nagyon hatásos olyan 
mikroorganizmusok elpusztítására, 
mint pl. a felületen vagy levegőben élő 
baktériumok, vírusok, gomba és penész. 
Napjaink leggyakoribb kórokozói, melyek 
rendszeresen megjelennek életünkben. Ezek 
mind elpusztíthatók a megfelelő dózisú 
UV-C fénnyel.

Az UV-C fény tisztító hatása fotokémiai 
eljáráson alapul. Az UV-C fény tönkreteszi 
a vírusok, baktériumok DNS-ét, így 
akadályozva meg a szaporodásukat. 
Emellett más sejt-alkotóelemet is 
roncsol, gyakorlatilag elpusztítva ezeket a 
mikroorganizmusokat. A germicidlámpák 
ezért használhatók felület és levegő 
tisztítására különböző területeken, mint 
például: élelmiszeripar, palackozás, 
egészségügyi- és orvosi alkalmazások, 
HVAC rendszerek, gyógyszeripar stb.

Előnye, hogy környezetbarát megoldás, 
vagyis nincs szükség veszélyes vegyi 
anyagok kezelésére, tárolására, nem lehet 
túladagolni. Alacsony a kezdeti beruházási 
költség és a további működési költségek 
is. A karbantartás egyszerű, időszakos 
tisztításra és évenkénti lámpa-cserére van 
csupán szükség.

Kérdés esetén keresse kollégánkat a
+361 291 0009/2 melléken vagy böngésszen 
a www.germicidlampa.hu oldalon.
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