
PHILIPS 

UV-C disinfection lummaire 

Philips UV-C dezynfekcja powietrza 

pod sufitem, montai naScienny 

Oddychaj zdrowym powietrzem 

Jako cz�s6 serii urzqdzen do dezynfekcji powietrza pod sufitem, Philips UV-C dezynfekcja powietrza pod sufitem, 
montaz nascienny jest przeznaczony do montazu na scianach w celu dezynfekcji powietrza w szerokim 
zakresie zastosowan. Dostosowany do sufit6w na niskiej wysokosci, promienie UV-C Sq_ rozprowadzane wewnqtrz 
urzqdzenia i powyzej. Wiq_zka promieni UV-C jest kontrolowana przez specjalne odblysniki i konstrukcj� rastra. 
Pozwala to na dezynfekcj� powietrza w pomieszczeniu, gwarantujqc jednoczesnie, ze codzienne czynnosci biznesowe 
mogq bye kontynuowane pod obszarem, w kt6rym urzqdzenie jest aktywne. 

Korzysci 
• Umozliwia cichq_ dezynfekcj� powietrza podczas prowadzenia dzialalnosci gospodarczej pod urzqdzeniem
• Udowodniono, ze promieniowanie UV-C skutecznie unicestwia badane patogeny1 

• Wykorzystuje lampy i sterowniki Philips UV-C
• Przyjazny dla srodowiska - brak emisji ozonu podczas i po uzyciu.

Cechy 
• W zestawie lampy Philips TUV: 1x25W
• Maksimum kr6tkofalowego promieniowania UV przy 253,7 nm (UV-C)
• Raster i odblysnik kontrolujq_ rozklad promieniowania UV-Cw urzqdzeniu i powyzej,
gdzie zwykle nie ma ludzi

• Montaz nascienny
• Zgodny z normq IEC 62471 dotyczq_cq_ bezpieczenstwa fotobiologicznego.

1 Reed, N.G. 2010. The history of ultraviolet germicidal irradiation for air disinfection. (Historia bakteriob6jczego promieniowania ultrafioletowego do dezynfekcji powietrza.) 
Public Health Reports, styczer\- luty, 125 (1): 15--27. 
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Podsufitowe urzcldzenie UV-C 

Specyfikacje 

Typ WL345W Material odblysnika 

Zr6dlo swiatla Zr6dlo UV-C: 1 x TUV T5/25W Kolor 
Zawarte zr6dlo swiatla Tak Zakres temp. optymalny 

Zasilacz Statecznik wysokiej cz�stotliwosci (HF-S) Trwalosc 
Podla,czenie Przew6d Montaz 

Material korpusu Aluminium lnstalacja 

Wersjens 

WL345W1x25W WL345W 1x25W 

Rysunki wymiarowe 

553 185 Produkt 
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Aluminium 
Bialy / czarny 
+20 • +40°C
9 000 godz. • 90% UV-C przy koncu trwalosci 
Montaz nascienny 
Montaz na sru by 

Dlugosc Szerokosc Wysokosc 
553mm 185mm 140mm 
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