Germicid lámpa

Felhasználási terület:






Egészségügyi intézményekben
Gyógyszeriparban
Élelmiszeriparban
Mezőgazdaságban
Építőiparban
Műszaki adatok

Lámpa konstrukció:
Befoglaló méretek:
Feszültség:
Védettségi fokozat:

200 x 950 x 140 mm
230V~ 50Hz
I. oszt. érintésvédelem
(védőföldelt)

Teljesítményfelvétel:
OH-240/S (egycsöves változat)
OH-240 (kétcsöves változat)*
Hatásosság:
A germicidcsövek adatai:
Típus:
Teljesítmény:
Ultraibolya sugárzás:
Hullámhossz:
Sugársűrűség 1m távolságról:
Átmérője:

40 VA
80 VA
0,2…0,4 W/m3

TUV 30 W
30 W/db
11,2 W/db
253,7 nm
100 μW/ cm2/db
26 mm

Figyelmeztetés! Az ultraibolya sugárzás nemcsak a
mikroorganizmusokra, hanem más élő szervezetek sejtjeire is
veszélyes, károsító hatású. A közvetlen sugárzástól óvni kell a
bőrt és főleg a szemet! Ezért a készülék elhelyezésénél erre
ügyelni kell!
* Az OH 240 típusú kétcsöves germicid lámpára rendelést 50
darabos mennyiség felett fogadunk el.

O H – 2 4 0 /S
OH - 2 4 0

A Germicid u.v. (baktericid) csíraölő lámpák zárttéri
levegő ill. folyadék sterilizálására valamint sterilizált
eszközök és anyagok steril állapotban tartására,
élelmiszeripari termékek gyártásakor a környezetben
lévő baktériumok és mikroorganizmusok elpusztítására
alkalmasak
és
így
ezek
termékbe
jutását
megakadályozzák.
Alkalmas:
 zárttéri levegő csírátlanítására, fertőzésnek kitett
helyiségekben, pl. orvosi rendelőkben, kezelőkben,
várókban,
műtőkben,
fertőző
és
járványkórházakban,
 levegő csírátlanítására légcsatornákban, szellőző és
klímaberendezéseknél, átjárókban,
 steril
függönyök
létesítésére,
munkaterek,
csomagolók,
steril
fülkék
levegőjének
csírátlanítására,
 sterilizált eszközök és anyagok védelmére nagy
forgalmú
helyeken:
kezelőkben,
ambuláns
rendelőkben és műtőkben, stb.
 a hűtőházakban tárolt élelmiszerek védelmére,
baktériumok és penészgombák szaporodásának
megakadályozására,
 a sugárzással kezelhető vetőmagok csírátlanítására,
 épületszerkezeteknél
a penészgombák elleni
védekezésre, gombaspórák elpusztítására.
A Germicid lámpa csírátlanító hatását a mikroorganizmusok roncsolásával éri el.
A készülékben egy vagy két darab 30 W teljesítményű
germicidcső alkalmazható típustól függően.
Megközelítő adatok a helyiségek légterének 99%-os
csíraszám-csökkentéséhez szükséges 30 ill. 60 Watt
teljesítményű germicidlámpák számáról.
(A helyiség magasságát 3-4 méter között feltételezve)
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