УРЕД ЗА ПРИСЪСТВЕНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВЪЗДУХА

Уважаеми Господа,
„ГЕО ЛАЙТ“ ЕООД е официален представител и партньор на водещия български производител на
индустриално LED осветление „ИНДЪСТРИАЛ ЛАЙТИНГ“ ЕООД.
Ние сме екип от специалисти, в областта на дизайна, инструменталната екипировка, оптиката,
електрониката, металолеенето, светодиодите, реализиращи най-добрите идеи в областите, в които
работим.
Представяме на Вашето внимание серията бактерицидни UV-C излъчватели тип „ANDROMEDA
AIR“, включва следния тип продукт:


Andromeda Air UVC80-40W;

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
UV-C излъчватели “ANDROMEDA AIR” се използват за дезинфекция на въздух чрез допълнителна
конвекция, предназначени за присъствена дезинфекция- без вредни емисии, помещението остава
обитаемо при включено устройство 24/7. За кратко време дезинфекцира въздуха в помещение до
60 м³/час. Спестява време в сравнение с други технологии за безконтактна дезинфекция. Използването
на ултравиолетова светлина за дезинфекция се характеризира с лекота на употреба, малки дозировки и
висока ефикасност.
Серията UV-C излъчватели тип „ANDROMEDA AIR“ е създадена като висок клас излъчватели,
предназначени да задоволяват и най-високите изисквания за ефективност, здравина и качество.
В изработката на излъчватели са вложени изцяло качествени елементи от реномирани производители.
Притежаваме сертификати за съответствия със следните международни стандарти:
ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.
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ПРЕДИМСТВА НА СЕРИЯТА


Високоефективен – за кратко време 
дезинфекцира въздуха в помещение до 60
м3/час. Спестява време в сравнение с други
технологии за безконтактна дезинфекция.



Присъствена дезинфекция – без вредни 
емисии, помещението остава обитаемо при
включено устройство.
В Устройството е вграден драйвер PHILIPS 
HF- S 118/ 136 и/или TRIDONIC PC 1x36 T8
TOP sl
Спестявате време в сравнение с други
технологии за безконтактна дезинфекция.





OZONE FREE – 253,7nm дължина на вълната,
която не отделя озон благодарение на PHILIPS
UV-C източници. (Безозоновите лампи се
изработват от стъкло, ограничаващо до
минимум линията 185 nm. на живачния разряд,
която генерира озон).
Изчистен дизайн, подходящ за монтаж във
всякакъв тип помещения.
Възможност за монтаж на стена или окачен
таван.

Андромеда UVC80-40W не изисква надзор по
време на работа.

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ НА УРЕДИ:

ANDROMEDA AIR UVC80-40W


Посочените размери са в милиметри



За по- голяма ефективност – спазвайте
минимум един метър отстояние от
въздуховодите до стена или друга
преграда
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ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:
Наименование артикул

Andromeda Air UVC 80-40W

Габаритни размери (мм)

565x159x127 мм

Тегло (кг.)

2.7кг.

Консумирана Мощност (W)

40 W

Ефективна излъчена мощност в UV-C спектъра (W)

12 W

Вентилационен дебит (м³/час)

80 м³/час

Капацитет на въздушна дезинфекция (м³/час)

60 м³/час

Работна температура (С°)


от -21 С° до 45°C


Опция: Дистанционно управление



Корпус:
Прахово боядисана стомана (опция избор на
цвят)
Дезинфекция на въздух: до 80 м³/час



Опция: Брояч за работни часове



Ниво на шума: 45dB



Опция: Окачен монтаж



Захранващо напрежение: 220-240V



Гаранция на уреда: 24 месеца




Степен на защита: IP20
Стандарти:
 CE marking
 2014/35/EU LVD recast of 2006/95/EC
 2012/19/EU WEEE
 2014/53 / EU
 EMC 2004/108 / WE



Гаранция на UV-C светлоизточниците: 12
месеца.
Жизнен
цикъл
на
светлоизточниците
9000часа.
Задължителна подмяна на 7500часа (при
достигане на 70% от жизнения цикъл).
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Закрепете уреда посредством видии или други
крепежни
елементи
към
стена
от
помещението.

Уреда е лек, така че можете да монтирате и
върху друга декоративна плоскост.

Всяка Andromeda Air може да бъде монтирана и към
окачен таван, посредством 2 лайсни (пендели)
прикрепени към монтажните „ушички“ на уреда
(вариант А) или директно към лайсните на окачен таван
(Вариант Б)
За перфектна работа на Вашия уред:
За максимално голяма ефективност, спазвайте
отстояние от един метър на въздуховодите
(отворите в двата странични панела) до друга
стена или преграда, за да може въздуха да
следва своя естествен поток

Фабрично всеки уред е снабден с три метра
захранващ кабел с щепсел, пригодени за работа
на 220 V.
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Препоръка за максимална продължителност
на работа на UV-C облъчвател Andormeda
Air.
Почиствайте редовно от прах и наслоявания
решетките, през които преминава въздуха.
Почистването става САМО отвън със суха
кърпа или прахосмукачка.

Пазете от вода и други течности и не
запушвайте отворите на въздуховодите.

Уредът за дезинфекция на въздух е снабден с
вентилатори с висок дебит, които осигуряват
циркулация на въздуха преминаващ през
устройството, в което са вградени UV-C
бактерицидни източници. UV-C лъчението
уврежда ДНК и РНК структурата на всички
микроорганизми, вируси, бактерии и
плесени, като ги унищожава за много кратко
време.
Той е напълно безопасен за употреба в
присъствие на хора, домашни любимци и
растения.
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„ANDROMEDA AIR“ е Вашият избор за
висококачествен иновативен продукт за Вашето здраве
и пълноценно ежедневие !!!

