
UVT72
Lampa do dezynfekcji w ultrafiolecie 
dla środowiska komercyjnego

Dezynfekcja dużej mocy dla dużych powierzchni

Funkcje

30min
60m2

60min
120m2

120min
240m2

Bezpieczeństwo od samego początku
Czujnik ruchu który wykryje każdy ruch 
w odległości do 5 metrów i natychmiast 
wyłączy lampę oraz włączy alarm.

Rurka ze szkła kwarcowego
Umożliwia pełną transmisję światła 
ultrafioletowego

Bezpieczny start
2 minuty opóźnionego startu z alarmami 
dźwiękowymi. Po ustawieniu czasu 
dezynfekcji lampa zostanie włączona po 2 
minutach, umożliwiając opuszczenie pokoju 
przez ludzi i zwierzęta.

Pilot
Działa przez ścianę

Lampa wysokiej jakości

Bez ozonu
Bezpieczny i nieszkodliwy - nie wytwarza 
ozonu Uwaga: Tylko przy użyciu zgodnym 
z instrukcjami producenta

Montaż na ścianie i podłodze
Może być umieszczona na płaskiej,  
stabilnej powierzchni lub zamontowana 
na ścianie



Produkt: GOLDENSEA UV Dezynfekcja ultrafioletowa
Lampa dla środowisk komercyjnych
Model: UVT72
Moc źródła światła: 36 W (T8) x 2
Żywotność źródła światła: maks. 9000h
Napięcie: 100 V-240 V / 50-60 Hz

Prąd: 1A
Sterowanie: klawisze dotykowe + pilot zdalnego 
sterowania
Materiał: szkło kwarcowe i stop aluminium
Funkcja: dezynfekcja UV
Długość fali: 253,7 nm

Długość kabla: 1,8 m
Zgodność: CE, ETL, FCC
Zastosowanie: średnie i duże pokoje: hotel, biuro, 
warsztaty, klasa i mały teatr

Obszary zastosowania Hotele, szkoły, fabryki, kliniki, teatry, gimnazjum itp.

Informacje o produkcie

Środki ostrożności

Ostrzeżenie Światło ultrafioletowe może powodować uszkodzenie oczu i skóry.
Cały personel, zwierzęta i rośliny muszą opuścić / zostać przeniesione z terenu podczas użytkowania.

1. Produkty z lampą do dezynfekcji ultrafioletem 
emitujące promieniowanie UV-C przy 253,7 nm 
mogą być stosowane wyłącznie w środowisku bez 
obecności ludzi, zwierząt, roślin. Światło ultrafioletowe 
może powodować zaczerwienienie skóry, swędzenie, 
łuszczenie się i uszkodzenie spojówek oka spowodowane 
elektrooptycznym zapaleniem oka.
Nigdy nie patrz bezpośrednio na lampę bez odpowiedniej 
ochrony oczu, gdy jest włączona i emituje światło. Istotne 
jest, aby wszyscy ludzie i zwierzęta domowe opuściły 
pomieszczenie przed włączeniem lampy i ponownie 
weszły do   pokoju dopiero po wyłączeniu lampy - 
zakończeniu cyklu dezynfekcji.

2. Promieniowanie ultrafioletowe ma niszczący wpływ 
na wiele materiałów, w tym na tworzywa sztuczne, 
papier i tkaniny. Długotrwałe wystawienie na działanie 
promieniowania może spowodować zmianę koloru 
napromieniowanych obiektów i / lub ich kruchość. Nigdy 
nie używaj produktów do sterylizacji w ultrafiolecie, które 

emitują bezpośrednie promieniowanie na drogie ubrania, 
ozdoby, kaligrafię, malarstwo i inne kosztowności.

3. Podczas korzystania z lampy dezynfekującej UV 
powierzchnia rurki lampy powinna być utrzymywana 
w czystości. Zaleca się regularne czyszczenie rurki 
lampy, gdy nie jest używana (zwykle co 2 tygodnie). Do 
czyszczenia używaj miękkiej, czystej bawełnianej szmatki 
z niewielką ilością alkoholu, aby przetrzeć powierzchnię 
rurki lampy, usunąć kurz i olej.

4. Skutkiem ubocznym dezynfekcji może być specyficzny 
zapach. Zalecamy dobrą wentylację pomieszczeń przez 
10-15 minut po dezynfekcji.

5. Po dezynfekcji lampy UV powinny być odpowiednio 
chronione i umieszczone w bezpiecznym miejscu, 
niedostępnym dla dzieci.

6. Uderzenie i silne wibracje mogą spowodować pęknięcie 

rurki lampy. W przypadku pęknięcia rurki lampy należy 
natychmiast   odłączyć   zasilanie   i   zutylizować   lampę
w rękawicach ochronnych i zgodnie z lokalnymi 
przepisami dotyczącymi toksycznych i szkodliwych 
śmieci. W przypadku pęknięcia lampy należy natychmiast 
otworzyć okna na 10-15 minut wentylacji.

7. Nigdy nie dezynfekuj obszarów przedmiotami 
łatwopalnymi lub wybuchowymi, ponieważ w przeciwnym 
razie możesz spowodować poparzenie lub wybuch.

8. Jeśli rura lampy wymaga wymiany, wymień tylko na 
oryginalną i zakończ operację zgodnie z procedurami 
opisanymi w instrukcji obsługi.


