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Θάλαμος απολύμανσης με ακτινοβολία UV-C

Ο θάλαμος απολύμανσης UV-C έχει σχεδιαστεί για την απολύμανση αντικειμένων για
επαγγελματική, μη ιατρική χρήση. Χρησιμοποιεί σετ λαμπτήρων UV-C της Philips που
παρέχουν φασματική ισχύ εντός του εύρους ζώνης της μικροβιοκτόνου ακτινοβολίας UV, η
οποία αδρανοποιεί αποτελεσματικά παθογόνους παράγοντες όπως ιούς, βακτήρια ή
μύκητες εντός λίγων λεπτών, συμπεριλαμβανομένου του ιού SARS-CoV-2, ο οποίος
προκαλεί τη νόσο COVID-19. Η τεχνολογία των λαμπτήρων UV-C όχι μόνο χρησιμοποιεί
εντελώς αποτελεσματικά τη φασματική ισχύ κατά των μολυσματικών παραγόντων, αλλά
αντίθετα από κάποιες άλλες λύσεις που κυκλοφορούν στην αγορά, δεν προκαλεί εκπομπές
όζοντος το οποίο είναι δυνητικά επικίνδυνο για την υγεία, με αποτέλεσμα στη διαδικασία να
μην εμπλέκονται χηµικές ουσίες και να μην δημιουργούνται κατάλοιπα κατά τη διάρκεια ή
μετά τη χρήση. Διαθέτει περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα και θυρίδα επιθεώρησης από
σκληρυμμένο γυαλί. Η θυρίδα επιθεώρησης είναι ένας ασφαλής τρόπος για να
επαληθεύσετε οπτικά ότι οι λαμπτήρες UV-C παραμένουν σε λειτουργία στη διάρκεια του
κύκλου απολύμανσης, καθώς οι λαμπτήρες εκπέμπουν ιώδη λάμψη κατά τη λειτουργία.

Διαθέτει εσωτερική επικάλυψη υψηλής ανακλαστικότητας και δίσκο δικτυωτού πλέγματος
για ελαχιστοποίηση της σκίασης και μεγιστοποίησης της δοσολογίας ακτινοβολίας UV-C για
αποτελεσματική και γρήγορη απολύμανση. Η λειτουργία της συσκευής είναι απλούστατη και
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προϋποθέτει μόνο τη χρήση ενός χρονοδιακόπτη και ενός διακόπτη τροφοδοσίας. Ο
χρήστης απλώς ανοίγει τη θύρα, τοποθετεί το αντικείμενο ή τα αντικείμενα προς
αποστείρωση στους προκαθορισμένους δίσκους, κλείνει τη θύρα, ενεργοποιεί την
τροφοδοσία και ρυθμίζει τον χρονοδιακόπτη στην απαιτούμενη διάρκεια απολύμανσης,
όπως αυτή καθορίζεται στον πίνακα χρόνων απολύμανσης στο εγχειρίδιο χρήσης. Ο
χρονοδιακόπτης ειδοποιεί τον χρήση μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος απολύμανσης, ώστε να
αφαιρέσει το αντικείμενο ή τα αντικείμενα, να κλείσει τη θύρα και να απενεργοποιήσει τη
συσκευή. Ο θάλαμος UV-C είναι μια συσκευή που δεν ενέχει κίνδυνο και είναι απολύτως
ασφαλής για χρήση σε εσωτερικούς χώρους σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται
στο εγχειρίδιο χρήσης, διαθέτει ενσωματωμένες λειτουργίες ασφαλείας προς αποφυγή
οποιασδήποτε τυχαίας απευθείας έκθεσης σε ακτινοβολία UV-C, όπως και προστατευτικά
λαμπτήρων προς αποφυγή τυχαίας θραύσης. Ο θάλαμος απολύμανσης με ακτινοβολία UV-

C μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για την αποτελεσματική αποστείρωση
αντικειμένων και συσκευών κοινής χρήσης σε πάμπολλες εφαρμογές εσωτερικού χώρου
δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνει την ιατρική χρήση.

Οφέλη
• Βάσει των δεδομένων που μας έχουν διατεθεί από το National Emerging Infectious

Diseases Laboratories (NEIDL) του Πανεπιστημίου της Βοστώνης και τα οποία θα
αποτελέσουν το αντικείμενο μιας προσεχούς δημοσίευσης του Πανεπιστημίου της
Βοστώνης, σε εργαστηριακό περιβάλλον, υποδεικνύουν ότι οι πηγές φωτός UV-C της
Signify που χρησιμοποιήθηκαν για την ακτινοβόληση επιφάνειας υλικού επιμολυσμένης
με SARS-CoV-2 (τον ιό ο οποίος προκαλεί την νόσο COVID-19) με δόση ακτινοβολίας
UV-C ίση με 5 mJ/cm2 (χρόνος έκθεσης 6 δευτερόλεπτα) είχαν ως αποτέλεσμα τη
μείωση κατά 99% του ιού SARS-CoV-2 που βρισκόταν στη συγκεκριμένη επιφάνεια.

Στην ίδια έρευνα προσδιορίστηκε ότι δόση ακτινοβολίας UV-C ίση με 22 mJ/cm2 έχει ως
αποτέλεσμα τη μείωση κατά 99,9999% του ιού SARS-CoV-2 στη συγκεκριμένη
επιφάνεια (χρόνος έκθεσης 25 δευτερόλεπτα).

• Αποδεδειγμένη, αποτελεσματική απολύμανση κατά την ωφέλιμη μακρά διάρκεια ζωής του
λαμπτήρα και του φωτιστικού

• Χωρίς επικίνδυνες εκπομπές όζοντος κατά τη διάρκεια ή μετά τη χρήση
• Λειτουργίες ασφαλείας προς αποφυγή οποιασδήποτε τυχαίας απευθείας έκθεσης σε
ακτινοβολία UV-C

• Απλός χειρισμός

Χαρακτηριστικά
• Εσωτερική επικάλυψη υψηλής ανακλαστικότητας για αποτελεσματική και γρήγορη
απολύμανση

• Βελτιστοποιημένη θέση λαμπτήρων και δίσκου δικτυωτού πλέγματος για ελαχιστοποίηση
της σκίασης και μεγιστοποίηση της έκθεσης των αντικειμένων στην ακτινοβολία UV-C

• Θυρίδα επιθεώρησης από σκληρυμμένο γυαλί για ασφαλή οπτική πρόσβαση και οπτική
επαλήθευση ότι όλοι οι λαμπτήρες UV-C παραμένουν σε λειτουργία στη διάρκεια του
κύκλου απολύμανσης

• Οι λαμπτήρες Philips TL Mini TUV περιλαμβάνονται και παρέχονται προεγκατεστημένοι
• Κορυφή υπεριώδους ακτινοβολίας βραχέων κυμάτων στα 253,7 nm (UVC)

• 2 διακόπτες αισθητήρων ασφαλείας πίσω από τη θύρα του θαλάμου (στο επάνω και στο
κάτω μέρος), που απενεργοποιούν τους λαμπτήρες UV-C σε περίπτωση τυχαίου
ανοίγματος της θύρας στη διάρκεια της διαδικασίας απολύμανσης

• Συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα
• Αφαιρούμενος μεσαίος δίσκος (UVCC200) για την απολύμανση μεγαλύτερων
αντικειμένων

• Θάλαμος από ανοξείδωτο χάλυβα με στιβαρούς δίσκους για την υποστήριξη αντικειμένων
βάρους έως και 6 kg
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Εφαρμογή
• Καταστήματα (ιδίως εκείνα όπου επιτρέπεται η δοκιμαστική χρήση προϊόντων με
υψηλότερες απαιτήσεις υγιεινής, όπως κοσμήματα, είδη μακιγιάζ, γυναικεία εσώρουχα,

γυαλιά, ακουστικά, παιχνίδια κ.λπ.)

• Φαρμακεία
• Γραφεία
• Τράπεζες
• Ξενοδοχεία
• Σχολεία και πανεπιστήμια
• Αίθουσες εστίασης και εστιατόρια
• Κουζίνες βιομηχανικής χρήσης
• Γυμναστήρια
• Κουρεία και Σπα
• Σημεία παραλαβής για ηλεκτρονικό εμπόριο
• Σημεία εξυπηρέτησης κούριερ

Προειδοποίηση & ασφάλεια
• ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Το προϊόν υπεριώδους ακτινοβολίας που βρίσκεται στο εσωτερικό του θαλάμου ανήκει στην Ομάδα Κινδύνου 3. Απαιτείται
κατάλληλη εγκατάσταση και χρήση των λαμπτήρων και του θαλάμου UV-C σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο εγχειρίδιο
χρήσης.

• Ο θάλαμος απολύμανσης με ακτινοβολία UV-C δεν φέρει έγκριση, δεν προορίζεται για χρήση και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την
απολύμανση ιατρικών συσκευών

• Απαιτείται να πωλείται αποκλειστικά μέσω πιστοποιημένων συνεργατών και η εγκατάσταση να πραγματοποιείται από επαγγελματίες
σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας που εφαρμόζουμε και τις νομικές απαιτήσεις. Τα UV-C προϊόντα μας δεν προορίζονται
για χρήση σε εφαρμογές ή δραστηριότητες οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν ή/και να καταλήξουν σε θάνατο, τραυματισμό ή/και ζημιά
στο περιβάλλον

• Η απευθείας έκθεση σε ακτινοβολία UV-C μπορεί να είναι επικίνδυνη και να έχει ως αποτέλεσμα αντίδραση του δέρματος παρόμοια με
έγκαυμα και σοβαρή βλάβη του κερατοειδούς. Οι λαμπτήρες UV-C πρέπει να εγκαθίστανται και να χρησιμοποιούνται μόνο στις καθορισμένες
θέσεις λαμπτήρων αυτού του είδους, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο χρήστη

• Απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτηση κατοικίδιου ή μωρού στο εσωτερικό του θαλάμου UV-C

• Απαγορεύεται αυστηρά η λειτουργία του θαλάμου UV-C αναγκαστικά χωρίς τη θύρα, με τη θύρα ανοικτή ή έχοντας αφαιρέσει τη θυρίδα
επιθεώρησης

• Η αποτελεσματικότητα της ακτινοβολίας UV-C όσον αφορά την αδρανοποίηση ορισμένων ιών, βακτηρίων, πρωτόζωων, μυκήτων ή άλλων
επιβλαβών μικροοργανισμών καθορίζεται στην ενότητα «Πλεονεκτήματα». Η Signify και ο όμιλος εταιρειών αυτής δεν υπόσχονται ούτε
εγγυώνται ότι η χρήση των συσκευών UV-C θα προστατεύσει τον χρήστη ή θα αποτρέψει τυχόν λοίμωξη ή/και μόλυνση από οποιουσδήποτε
επικίνδυνους μικροοργανισμούς, ασθένεια ή νόσο. Επιπλέον και χωρίς περιορισμούς για τυχόν εξαιρέσεις ή περιορισμούς ευθύνης της
Signify και του ομίλου εταιρειών αυτής, όπως ορίζονται σε οποιαδήποτε συμφωνία για την πώληση, τη διανομή ή την με οποιονδήποτε
τρόπο διάθεση των συσκευών UV-C, η Signify και ο όμιλος εταιρειών αυτής δεν θα φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τυχόν απαιτήσεις
ή ζημίες οι οποίες ενδεχομένως προκύψουν ή έχουν σχέση με οποιαδήποτε χρήση των συσκευών UV-C, εκτός από την προβλεπόμενη
χρήση ή χρήση αντίθετα προς τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας, όπως αυτές καθορίζονται στην ενότητα «Εφαρμογές» και στο
εγχειρίδιο χρήσης/στις οδηγίες τοποθέτησης
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Versions

UVCC200 front view

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

Λεπτομέρειες για το προϊόν

UVCC200 SPP side view UVCC200 SPP interior

UVCC200 SPP chamber door

inside

Θάλαμος απολύμανσης με ακτινοβολία UV-C

4Product family leaflet, 2023, Απρίλιος 17 τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές



Λεπτομέρειες για το προϊόν

UVCC200 SPP panel and

tempered glass window

UVCC200 SPP front view interior

Θάλαμος απολύμανσης με ακτινοβολία UV-C

© 2023 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον

αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε

ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και

δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά

σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.

www.lighting.philips.com

2023, Απρίλιος 17 - τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές


