
Nowe cechy i funkcje 

• Karbowane odbłyśniki z wysoko polerowanego aluminium

Wprowadzono dedykowane odbłyśniki karbowane, dzięki czemu uzyskujemy efektywniejsze 

działanie dezynfekcyjne urządzeń. 

Odbłyśnik aluminiowy o wysokim polerowaniu posiada współczynnik odbicia światła UVC na 

poziomie 85%. Zwiększa to kilkakrotnie skuteczność dezynfekcji względem obecnych rozwiązań na 

rynku. 

Trójwymiarowy kształt odbłyśnika zwiększa efektywność dezynfekcji, gdyż ukierunkowuje 

promienie w różne strony. Miesza powietrze zawirowując je, co finalnie wpływa na dłuższą 

ekspozycję drobnoustrojów na promieniowanie i ich wielokrotne naświetlanie podczas 

jednorazowego przepływu.   

• Antywstrząsowy wewnętrzny system mocowania świetlówki 

UVC

Dzięki zastosowaniu sprężystych mocowań promienników, minimalizujemy ryzyko ich uszkodzenia, 

potłuczenia. Wstrząsy powodowane przemieszczaniem urządzenia czy to podczas transportu czy 

zwykłego użytkowania nie przenoszą się bezpośrednio na świetlówkę, lecz są częściowo pochłaniane 

przez system mocowania. 

Nowy system mocowania świetlówek pozwolił na zmianę położenia świetlówki w komorze 

urządzenia, co przyczyniło się również do efektywniejszej cyrkulacji powietrza wewnątrz komory, a 

w rezultacie przekłada się na skuteczniejszą dezynfekcję. 



• Optyczny wskaźnik do kontroli pracy promiennika wewnętrznego.

Jest to świetlna linia na drzwiczkach lampy, która pokazuje, kiedy promiennik działa, a kiedy jest 

wyłączony. W prosty i zarazem estetyczny sposób możemy kontrolować jego pracę, a także szybko 

zareagować w przypadku jego awarii. Światło widzialne linii nie jest światłem UVC i nie jest 

szkodliwe. 

• Filtry

Oprócz standardowych mat filtracyjnych w systemie 2+2 (na obydwu wierzchołkach lampy 

komplet mat: węglowa i przeciwkurzowa) zaprojektowaliśmy dodatkową kasetę na wysokowydajny 

profesjonalny filtr kasetowy. Zaawansowane technologicznie filtry kasetowe zapewniają lepszą 

filtrację jako uzupełnienie mat filtracyjnych lub częściowo jej zastępując. 

Filtry standard: 

Mata przeciwkurzowa chroni komponenty wewnętrzne przed degradacją promieniowaniem UVC. 

Wyłapuje lekkie zapylenie ze środowiska zewnętrznego. Zanieczyszczenia nie osiadają na 

świetlówkę UVC przy czym nie ograniczają jej skuteczności. 

Mata węglowa wyłapuje część szkodliwych gazów, zapachów i związków organicznych lotnych ze 

środowiska zewnętrznego. 



Filtry kasetowe Premium: 

Filtr kasetowy węglowy Premium – filtr z aktywnym węglem o strukturze plastra miodu został 

stworzony z myślą o skutecznym usuwaniu różnych gazów, w tym szkodliwych lotnych związków 

organicznych i nieprzyjemnych zapachów. 

Węgiel aktywny to substancja, która zbudowana jest głównie z węgla-pierwiastka. Jego wysoka 

skuteczność usuwania zanieczyszczeń związana jest z wysoce porowatą budową. Dzięki niej węgiel 

aktywowany ma bardzo dużą powierzchnię, na której może dochodzić do zatrzymania 

zanieczyszczeń. 

1g węgla aktywnego może posiadać powierzchnię rozwiniętą wielkości połowy boiska do piłki 

nożnej (ok 3000 m²). 

Filtr kasetowy EPA10 Premium – filtr tego typu odznacza się skutecznością filtracji całkowitą rzędu 

85%, wyłapuje cząstki o wielkości powyżej 0,4 µm. W praktyce oznacza to zdolność zatrzymywania 

bakterii wszelkiego typu, cząstek dymu tytoniowego, spalin, sadzy, a także wirusów, ale tylko tych 

osadzonych na cząstkach nośnych. 



Charakterystyka urządzeń 

Przewagi. Korzyści. 

• Mobilna podstawa na czterech kołach pozwoli na przemieszczenia urządzenia po podłodze w

wygodny i łatwy sposób. Kółka z hamulcem zabezpieczają lampę UVC przed

niekontrolowanym przesunięciem.

• Uchwyt ścienny. Mocowanie na dwóch uchwytach. Można stosować do ścian oraz stropów.

Na ścianach możliwość zamontowania w pozycji poziomej lub pionowej.



• Bezpieczne zamknięcie na śrubę (lub dwie) chroni przed niepowołanym dostępem do

promiennika wewnętrznego. Zabezpiecza przed otworzeniem się lampy i narażeniem

człowieka na szkodliwe promieniowanie UVC. Otwarcie drzwiczek wymaga użycia narzędzi.

• Świetlówka UVC Philips nie wytwarzająca ozonu.

Stosujemy tylko sprawdzone komponenty, które gwarantują najwyższą jakość oraz

bezpieczeństwo użytkowania.

https://www.lighting.philips.com/api/assets/v1/file/content/comf2779-pss-

global/LP_CF_XUTUPLL_EU.en_AA.PROF.CF.pdf

• Owalny kształt lampy minimalizuje bolesne skutki niekontrolowanego potrącenia ciałem

człowieka.

Urządzenie nie posiada ostrych krawędzi, rogów czy wystających elementów.

• Trwałe markowe komponenty wewnętrzne zapewniające niezawodność i dłuższe

bezawaryjne korzystanie z urządzenia, m.in.: Philips, Osram, Sunon, Tridonic, Helukabel.

• Obudowa wykonana w całości z aluminium i stali malowanej proszkowo. Brak elementów

delikatnych mogących się uszkodzić podczas użytkowania. Solidne wykonanie.

• Gładka powierzchnia urządzenia, z minimalną ilością zakamarków czy szczelin, pozwala na

szybką i dokładną pielęgnację dotykową. To szczególnie ważne, gdy zależy nam na

utrzymaniu sterylności w pomieszczeniu.

• Łatwy dostęp serwisowy.

- promiennik wewnętrzny i filtry zamykane są tylko na dwie śruby w drzwiczkach.

- promiennik zewnętrzny zamykany jest tylko na dwie śruby w deklu bocznym.

- wymiana filtrów polega na wysunięciu z kasetek mat lub/i kasety filtra

https://www.lighting.philips.com/api/assets/v1/file/content/comf2779-pss-global/LP_CF_XUTUPLL_EU.en_AA.PROF.CF.pdf
https://www.lighting.philips.com/api/assets/v1/file/content/comf2779-pss-global/LP_CF_XUTUPLL_EU.en_AA.PROF.CF.pdf


• Bardzo estetyczny wygląd zaprojektowany przez polskich projektantów.

Zastosowany minimalizm świetnie wpasowuje się w każde wnętrze.

• Przemyślane i odporne opakowanie. Nasze produkty są bezpieczne nawet w transporcie 
kurierskim.

Użyto bardzo grubego kartonu wielowarstwowego.

Dodatkowe żebra wewnętrzne dystansują i amortyzują uderzenia chroniąc produkt. 
Opakowanie jest ekologiczne. Zużycie plastiku względem kartonu to maksymalnie 2% masy 

całego opakowania.

• Pilot zdalnego sterowania wł./wył. (opcja dodatkowa).

Bardzo przydatny przy lampach bezpośredniego działania światła UVC, gdyż umożliwia

włączenie lampy z bezpieczniejszej odległości.



• Licznik czasu pracy wbudowany w lampę (opcja dodatkowa). Na zewnątrz widoczny

wskaźnik świetlny diodowy alarmujący:

- po przekroczeniu 8500godzin – dioda świeci co kilka minut

- po przekroczeniu 9000 godzin – dioda świeci ciągle + co kilka minut jest sygnał dźwiękowy

Na zewnątrz otwór do resetowania licznika czasu pracy po wymianie świetlówki UVC. 

• Programator z wyświetlaczem i przyciskami (opcja dodatkowa).

- umożliwia jednorazowe zaplanowanie czasu pracy na określony czas, za godzina/minuta, na

określony czas godzina/minuta

- podgląd czasu pracy jednej lub dwóch świetlówek UVC

- reset czasu pracy jednej lub dwóch świetlówek UVC

• Najwyższa skuteczność na rynku udowodniona w laboratorium:
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