
UV-C-valo on käytössä hyväksi havaittu ja  
tehokas tapa desinfioida ilmaa, pintoja ja esineitä

Desinfioi valon
voimalla

1

UV-C-desin�ointivalaisimet



Turvaa  
epävarmaan 
maailmaan

Elämme ennenkokemattomia aikoja.
Maailmanlaajuisen pandemian vuoksi
tarvitaan todistettu ja tehokas tapa suojella
ihmisiä haitallisilta mikro-organismeilta.

Bakteerit ja virukset voivat aiheuttaa monenlaisia infektioita. Bakteerit
ja virukset elävät ilmassa, pinnoilla ja esineiden pinnoilla, eikä
tavanomainen siivoaminen poista niitä.
Tämä tarkoittaa, että hengitysilmassa ja koskettamillamme pinnoilla
olevilla taudinaiheuttajilla voi olla syvällinen vaikutus päivittäiseen
terveyteemme ja hyvinvointiimme.

UV-C-desinfiointi
UV-C-valo desinfioi säteilytetyn ilman sekä pinnat, joilla
on bakteereja ja viruksia. Valo myös estää tai hidastaa
taudinaiheuttajien leviämistä. Kaikki tähän mennessä testatut 
mikroorganismit reagoivat UV-C-valaistukseen, joka neutraloi virusten 
ja bakteerien DNA:n tehden niistä ihmiselle vaarattomia. 1

Philipsin desinfioivat UV-C-valaisimet
Philipsillä on 35 vuoden kokemus UV-C-valaistuksesta ja vahva 
osaaminen sen soveltamisesta eri käyttökohteisiin. Philips on 
kehittänyt uuden sarjan UV-C-desinfiointivalaisimia ja -kaappeja, 
jotka ovat ihanteellinen valinta toimistoihin, myymälöihin, tehtaisiin, 
hotelleihin, kouluihin ja julkisiin käymälöihin sekä eri liikennevälineisiin, 
kuten lentokoneisiin, linja-autoihin ja juniin.

1  Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and 
Algae. Uudistettu, päivitetty ja laajennettu tutkimus, jonka ovat toteuttaneet Adel Haji Malayeri, Madjid 
Mohseni, Bill Cairns ja James R. Bolton. Tutkimuksen aiempia tekijöitä ovat Gabriel Chevrefils (2006) ja Eric 
Caron (2006). Vertaisarviointi: Benoit Barbeau, Harold Wright (1999) ja Karl G. Linden.
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35
vuoden

kokemuksella
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Testituloksemme osoittavat, että tietyn 
 UV-C-säteilyannoksen saatuaan viruksen 
DNA neutralisoituu, jolloin viruksesta tulee 
ihmiselle vaaraton.” 
Tri Anthony Griffiths, Bostonin yliopiston lääketieteellisen
tiedekunnan mikrobiologian apulaisprofessori.
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Aallonpituudet (nm)

Ultravioletti

UV-C UV-B UV-A

Näkyvä valo Infrapuna

100 280 315 400 700

UV-C-säteily on tunnettu ilman, pintojen ja 
esineiden desinfiointitapa, joka pienentää 
tartuntariskiä.

Mitä UV-tekniikalla tarkoitetaan?
Ultraviolettivalo (UV) on ihmissilmälle
näkymätöntä ja se jaetaan UV-A-, UV-B-  
ja UV-C-alueisiin.

UV-C-valon aallonpituus on 100–280 nm. Valon 
bakteereita neutraloiva vaikutus on suurimmillaan 
265 nm:n aallonpituudella.
Philipsin matalapaineisissa UV-C-lampuissa 
pääasiallinen valon aallonpituus on 254 nm, 
jonka vaikutus DNA:han on 85 % valotehon 
huippuarvosta. Tämän vuoksi bakteereja

neutraloivat lamput rikkovat erittäin tehokkaasti
mikro-organismien DNA:ta ja RNA:ta.
Silloin bakteerit eivät voi monistua ja
aiheuttaa sairauksia2.

Tekniikkaa on käytetty ensisijaisesti paikoissa,
joilla on mikrobiologisen saastumisen vaara,
ja sen turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä
on yli 40 vuoden kokemus 3.

UV-tekniikka  
valokeilassa

2  A comparison of pulsed and continuous ultraviolet light sources for the decontamination of surfaces. McDonald K.F., Curry R.D., Clevenger T.E., 
Unklesbay K., Eisenstark A., Golden J., Morgan R.D. IEEE Trans. Plasma Sci. 2000;28:1581–1587. doi: 10.1109/27.901237.

3  EPA:n raportin ”Building Retrofits for Increased Protection Against Airborne Chemical and Biological Releases” sivu 56.
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Oikea käyttö
UV-C-tuotteet on joko varustettu integroiduilla turvalaitteilla (kuten 
läsnäolo- tai liiketunnistimilla) tai ajastimilla, tai ne toimitetaan 
tuotteiden mukana. Ne on asennettava yhdessä valaisimien kanssa, 
jotta voidaan varmistua riittävistä suojatoimenpiteistä. Tällöin UV-C-
tuotteiden käyttö on soveltuvien turvallisuusstandardien mukaista. 
Toimittamamme UV-C-desinfiointivalaisimet, joiden mukana ei ole 
turvamekanismeja, on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan osana 
sellaista järjestelmää, jossa turvamekanismit ovat olemassa. Huomaa, 
että tällaisia valaisimia koskevat myös erikoisasennusohjeet ja että 
niiden käyttöoppaisiin on tutustuttava huolellisesti.

Suunniteltu  
turvallisuus etusijalla
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Suora altistuminen UV-C-säteilylle on 
vaarallista. Philipsin UV-C-desinfiointi- 
valaisimia saavat myydä vain valtuutetut 
kumppanit. Valaisimia saa asentaa  
ainoastaan tehtävään valtuutettu ammat-
tilainen tiukkojen turvallisuusmääräysten 
ja asetusten mukaisesti.

Kattava UV-C- 
palvelutarjonta
UV-C-ratkaisun tehokkuus ja käyttötarkoituksen mukainen turvallisuus 
alkaa käyttökohdesuunnittelusta. Voimme auttaa monin eri tavoin ja tehdä 
UV-C-valaistuksesta toimivan ratkaisun sekä sinulle että yrityksellesi:

Suunnittelu
ja rakenne
Tiimimme arvioi tilan ja 
ehdottaa mahdollisia 
UV-C-puhdistusalueita 
sekä räätälöi yrityk-
sellesi ratkaisun, jonka 
valoteho, asennus-
paikka, asennuskorkeus, 
asennuskulma ja järjes-
telmätoiminnot ovat 
optimaaliset.

Asennusvaihe

Täydellisen mielen-
rauhan takaamiseksi 
tarjoamme myös kaiken 
kattavan projektinhal-
linnan. Tilaamme, toimi-
tamme, asennamme ja 
teemme käyttöönoton 
UV-C-järjestelmällesi, 
joten voit nauttia suju-
vasta ja saumattomasta
asiakaskokemuksesta.

Käyttö

Tarkistamme 
säännöllisesti, että 
UV-C-järjestelmäsi 
toimii oikein. Teemme 
säteilytysmittauksia, 
tarkastamme laitteiston 
vikojen varalta ja 
suoritamme ennalta 
ehkäiseviä tarkastuksia.

Ylläpito ja
optimointi
Voimme myös ottaa 
tehtäväksemme huollot 
ja korjaukset, asennuk-
sen optimoinnin, suori-
tuskyvyn tarkistamisen 
ja nopean osien vaihdon 
UV-C-ratkaisun käyttöiän 
päättyessä.
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Philipsin UV-C-desinfiointivalaisimia 
voidaan käyttää ilman, pintojen ja 
esineiden desinfiointiin monissa 
eri käyttökohteissa. Sellaisia ovat 
esimerkiksi hotellit, koulut ja julkiset 
WC-tilat. Laitteita voidaan käyttää 
toimistoissa, myymälöissä, asiakastiloissa 
ja tehtaissa. Niitä on saatavana julkisia 
liikennevälineitä, kuten lentokoneita, linja-
autoja ja junia varten.

Jos haluat lisätietoja Philipsin UV-C-desinfiointivalaisimien
eduista omassa käyttökohteessasi, ota yhteyttä paikalliseen
Signify-edustajaan.

Ammattimaista ilman, 
pintojen ja
esineiden desinfiointia 
Kaikkialla, missä sitä tarvitaan
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Suojaustehoa monenlaisissa
käyttökohteissa

Myymälät
Ostoskärryjen, hyllyjen ja
myyntitiskien desinfiointi

Toimistot
Desinfioi työhuoneet,
neuvotteluhuoneet ja käytävät

Elintarvikevalmistus
Desinfioi elintarvikkeiden
valmistuspinnat ja -laitteet

Parturit, kampaamot
ja kauneushoitolat
Desinfioi asiakastilat, lattiat,
peilit, tuolit, myyntitiskit ja muut
tartuntoja aiheuttavat pinna

Pankkikonttorit
Desinfioi asiointitiskit,
rahanlaskentakoneet
ja työskentelytasot

WC-tilat
Desinfioi pöydät,
lavuaarit ja peilit

Oppilaitokset
Desinfioi luokkahuoneiden
seinät, ovet, työpöydät
ja muut pinnat

Hotelli- ja ravintolatilat
Desinfioi hotellihuoneet,
vastaanottoalueet ja kuntosalin

Julkinen liikenne
Desinfioi ajoneuvojen
sisä- ja ulkopinnat sekä
matkustajien odotustilat
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Meillä on yli 35 vuoden kokemus ja asiantuntemus
UV-C-tuotteiden kehittämisestä ja valmistamisesta.
Philipsin UV-C-desinfiointivalaisimien ja UV-C-lamppujen
valikoima täyttää kaikki UV-tekniikan lupaukset.

Philipsin UV-C-
desinfiointivalaisimet  
Valovoimainen suoja
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1 Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae. Uudistettu, päivitetty ja laajennettu tutkimus, 
jonka ovat toteuttaneet Adel Haji Malayeri, Madjid Mohseni, Bill Cairns ja James R. Bolton. Tutkimuksen aiempia tekijöitä ovat Gabriel Chevrefils (2006) ja 
Eric Caron (2006). Vertaisarviointi: Benoit Barbeau, Harold Wright (1999) ja Karl G. Linden.

Suunniteltu erittäin 
tehokkaaksi  

Kaikkien tähän mennessä 
testattujen virusten DNA 
neutralisoituu tehokkaasti UV-C-
desinfioinnilla.1 

Ympäristöystävällinen  

Mielenrauhan varmistamiseksi 
kaikki UV-C-ratkaisumme ovat myös 
ympäristöystävällisiä. Takaamme, 
etteivät laitteet tuota otsonikaasuja 
käytön aikana tai sen jälkeen.

Turvallisuus 
etusijalla

Philipsin UV-C-tuotteet toimitetaan 
erilaisilla suojavarusteilla ja 
käyttöohjeilla varustettuina. Ne 
on joko varustettu integroiduilla 
turvalaitteilla (kuten läsnäolo- tai 
liiketunnistimilla) tai ajastimilla, 
tai ne toimitetaan valaisimien 
mukana. Ne on asennettava 
yhdessä valaisimien kanssa, jotta 
voidaan varmistua riittävistä 
suojatoimenpiteistä. Lisäksi 
tarjoamme kattavia koulutus- ja 
sertifiointiohjelmia, jotta voit olla 
varma siitä, että UV-C-tuotteemme 
on asennettu oikein, ja että niitä 
käytetään ja huolletaan
asianmukaisesti ja säännöllisesti.

Elinikäinen 
luotettavuus  

UV-C-ratkaisut on valmistettu 
kestävistä ja UV-C-valoa 
sietävistä materiaaleista. Ne 
on suunniteltu desinfioimaan 
luotettavasti lampun ja 
valaisimen koko pitkän käyttöiän 
ajan. Tiukat valmistusja 
testausprosessit takaavat 
parhaan mahdollisen laadun.

Monipuoliset 
käyttökohteet 

Philipsin UV-C-
desinfiointivalaisimet ja 
komponentit ovat innovatiivisia, 
korkealaatuisia ratkaisuja, 
jotka soveltuvat moniin eri 
käyttökohteisiin. Sellaisia ovat 
esimerkiksi huoneen yläosan 
ilmanpuhdistusjärjestelmät, jotka 
desinfioivat virtaavaa ilmaa, sekä 
kaapit, joita käytetään esineiden 
desinfiointiin.
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Bakteerit ja virukset leviävät ilmassa ja pinnoilla.
Kun harkitset sopivaa ratkaisua, tutustu ainakin
kolmentyyppiseen ultraviolettisäteilyratkaisuun,
joissa käytetään UV-C-valoa:

UV-C-valaistusratkaisut  
kaupallisiin
käyttökohteisiin

Pintojen puhdistusratkaisut 
Ihmisen hengittäessä ja yskiessä vapautuu 
nestepisaroita. Suurin osa näistä pisaroista putoaa 
läheisille pinnoille ja esineille, kuten työpöydille tai 
puhelimen päälle. Jos ihmisellä on virustartunta, 
muut henkilöt voivat saada tartunnan koskettamalla 
likaisia pintoja tai esineitä ja koskettamalla sitten 
silmiä, nenää tai suuta.

Ilman puhdistusratkaisut
Virukset, bakteerit ja sieni-itiöt voivat lentää 
ilmassa ja levitä hengityksen, puhumisen, 
yskimisen, aivastelun, huonepölyn tai minkä 
tahansa toiminnan kautta, joka tuottaa 
aerosolihiukkasia tai bakteereja ja viruksia. 
Lämmitys, jäähdytys ja Ilmavirtaukset voivat 
edelleen levittää ilmassa olevia bakteereja ja 
viruksia.

Esineiden puhdistusratkaisut
Virukset voivat elää pinnoilla jopa 5 päivää1, joten 
laitteet, joihin kosketaan säännöllisesti tai joita 
useammat ihmiset käyttävät, voivat aiheuttaa 
terveysriskin. Päivittäinen desinfiointi esineen 
ollessa käyttämättä tai ladattavana auttaa 
varmistamaan, että virukset ja bakteerit tuhoutuvat.

1 Lähde: Maailman terveysjärjestö 
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Philips tarjoaa valikoiman valaisimia ja niiden kanssa
yhteensopivia heijastimia, lamppuja ja ohjaimia, jotka
soveltuvat käytettäväksi kaupallisissa käyttökohteissa.

Yleiskatsaus Philipsin
ammattimaiset UV-C-
desinfiointivalaisimet

Huone-
ilmaa 
desinfioivat 
ratkaisut

Philips UV-C-
laitteet huoneilman 
desinfiointiin 

Philips UV-C ilmaa 
desinfioivat ja 
kierrättävät laitteet

Kattoon Seinälle Lattialle
Katto/seinä

Pintoja
desinfioivat 
ratkaisut

Philips UV-C  
desinfioiva runkovalaisin

Philips UV-C
desinfiointilaite 
trolley

Philips UV-C 
desinfioiva 
runkovalaisin 
sensorilla

Philips 
Dynalite 
UV-C-
ohjaus-
järjestelmä

Paljas 
runko Heijastin 1-kätinen 2-kätinen Tunnistinmalli

Esineitä
desinfioivat 
ratkaisut

Philips UV-C 
desinfioivat kaapit 

Pieni 
pöytämalli

Medium 
pöytämalli        XL-kaappi
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Ilmassa olevat virukset ja bakteerit saastuttavat sisätilojen ilman ja 
voivat aiheuttaa todellisia terveysriskejä. Huoneilmaa desinfioivat 
UV-C-laitteet ovat tehokkaita välineitä huoneiden ylempien 
ilmakerrosten puhdistamiseen.

Philipsin huoneilman 
desinfiointiratkaisut

Edut:
• Mataliin tiloihin optimoidut UV-C-säteet säteile-

vät laitteen asennuskorkeudella ja sitä ylempänä.
• UV-C-säteilyä ohjataan erityisillä heijastimilla ja 

tarkasti muotoilluilla häikäisysuojilla. Siten ilma-
tila voidaan desinfioida ja samalla varmistaa, 
että päivittäinen liiketoiminta voi jatkua laitteen 
toiminta-alueen alla.

• Desinfioi suuren ilmamäärän liiketoiminnan 
jatkuessa entisellään.

• Säteilee UV-C-valoa huoneen yläosassa, missä 
valo ei kohdistu suoraan ihmisiin.

• Philipsin UV-C-lamput (aallonpituus 253,7 nm) 
tekevät virukset ja bakteerit tehottomiksi hiljai-
sesti ja tehokkaasti.

•  Varmistettu desinfiointiteho lampun ja 
valaisimen hyötykäyttöiän ajaksi.

• Ympäristöystävällinen – käytön aikana tai sen 
jälkeen ei muodostu otsonipäästöjä.

Ominaisuudet:
• Lyhytaaltoisen UV-säteilyn huippu 253,7 nm 

(UV-C).
• Häikäisysuojat ja heijastimet ohjaavat UV-C-

säteilyn jakautumista laitteen korkeudella sekä 
tilan yläosassa ihmisten yläpuolella.

• Täyttää IEC 62471 -standardin fotobiologista 
turvallisuutta koskevat määräykset.

Philipsin huoneen yläilman 
desinfiointiin tarkoitettu
seinäasennettava valaisin

Suunniteltu ilman desinfiointiin monissa
eri käyttökohteissa. Asennetaan seinälle.
• Seinälle asennettava.
• Toimitus sisältää 25 W:n Philips T5 TUV 

-lampun.

Huoneilmaa 
Desinfioivat ratkaisut
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UV-C-valaistusta käytettäessä 
ihmisten turvallisuus on aina 
etusijalla. Siksi UV-C-valolle 
tarkoitettu Philips Dynalite 
-automaattiohjausjärjestelmä 
on suunniteltu varmistamaan 
UV-C-valon turvallinen ja riskitön 
toteutus ja oikea käyttö pintoja 
desinfioitaessa.

Philips Dynalite -
ohjausjärjestelmä

Turvallisuus ensin – mihin ohjaus- 
järjestelmää tarvitaan?

UV-C-desinfiointiin tarkoitetun Philips 
Dynalite -ohjausjärjestelmän useat 
mekaaniset ja tietoverkkopohjaiset 
varmistuskeinot estävät ihmisten 
altistumisen haitallisille UV-säteille ja 
pitävät huolen oikeasta UV-C-valon 
annostelusta. 

Ohjausjärjestelmään kuuluu 
turvamekanismeja, kuten 
valtuutettu käynnistys, UV-C-syklin 
käynnistysvaroitus, liiketunnistimet sekä 
hätäpysäytyskytkimet, jotka sammuttavat 
laitteen mahdollisessa vaaratilanteessa.

Philipsin huoneen yläilman 
desinfiointiin tarkoitettu 
kattoasennettava valaisin

Suunniteltu asennettavaksi alakattoon
huoneilman desinfiointia varten. Soveltuu
moniin eri käyttökohteisiin.
• Pinta-asennus alakattoon.
• Toimitus sisältää Philips PL-S TUV -lampun  

(4 x 9 W).
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6   Guangdong Detection Center of Microbiology. Testin tulokset: UV-lamput päälle kytkettyinä tuuletin maksimiteholla 1 tunnin ajan 10 m3 koealueella. 
Koe suoritettiin kolme kertaa. Tulosten mukaan staphylokokki deaktivoitiin ilmasta > 99.9 %-prosenttisesti, mikä vastaa Technical Standard for 
Disinfection (2002 Ministry of Health P.R.China) standardia.

7   Guangdong Detection Center of Microbiology. Testin tulokset: Tuulettimen ollessa maksimiteholla ultraviolettisäteilyn vaikutusalueen
 30 cm säteeltä havaittiin 5μ w/cm2, joka vastaa standardia GB 28235-2011 (safety and sanitary standard for ultraviolet appliance of air
 disinfection) -6.2.9.1. 

Philips UV-C Active air huoneilmaa desinfioiva laitte on
tehokas tapa puhdistaa ilmaa samalla kierrättäen sitä. Laite
imee ilmaa sisäänsä, ja UV-C-säteily deaktivoi jopa 90 %
mikro-organismeista 80 m3 alueella vain 2 tunnissa
(vaikutusalue 28 m2)6. Tämä lattialle asennettava laite on
helposti siirrettävissä ja sitä voidaan käyttää monissa eri
käyttökohteissa toimistoista myymälöihin. Laite puhdistaa
ilmaa turvallisesti UV-C-säteilyllä (Risk Group 0) ja sitä voidaan
käyttää ihmisten ollessa tilassa.

Philips UV-C huoneilmaa 
puhdistava lattialaite

Edut
• Jopa 90% puhdistusteho 80 m3 kahdessa 

tunnissa6

• Säteilyn vaikutusalue 28 m2

• Tuotteen virtajohto asetetaan pistorasiaan 
ja laite on valmis käytettääksi. Laite on myös 
helposti siirrettävissä pyörien ansiosta

• Luotettava ja asianmukaisesti eristetty UVC-
säteily

• Käyttäjäystävällinen ja helppokäyttöinen 
ohjauspaneeli.

• Soveltuu käytettäväksi myös tiloissa, joissa 
on sisäilmaongelmia tai homeitiöitä. Laite 
puhdistaa ilmaa ja lievittää näistä aiheutuvia 
oireita. HUOM! Laite ei poista hometta/
sisäilmaongelmia.

Turvallisuus

• Mekaaninen turvallisuus ja bakterisidinen 
tehokuus todistettu riippumattomilla 
tieteellisillä raporteilla6.

• Laitteen näyttö ilmoittaa tarvittavista 
varaosista, mikä helpottaa laitteen ylläpitoa.

Ominaisuudet
• Rungon materiaali: anti-UV-muovi.
• Kosketusnäyttö: ajastin 30/60/120 min & 

päälle-toiminto, tuulettimen voimakkuuden 
säätö low, medium ja high -valinnat, lukitus, 
on/off-painike.

• Näytöllä käytön aikana näkyvillä ohjelman 
reaaliaikisesti päivittyvä kesto.

• Neljä pyörää helpottamaan laitteen siirtoa.

Huoneilmaa 
Desinfioivat ratkaisut
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Philips UV-C huoneilmaa puhdistava 

laite seinä- tai kattoasennukseen

Huoneilmaa 
Desinfioivat ratkaisut

8   Prof. Waclaw Dabrowski Institute of Agriculture and Food Biotechnology – State Research Institute.  
Assessment of the effectiveness of air disinfection using device: SM310C 2xTUV PLL 60W HFS flow disinfection lamp.

Philips UV-C Active air huoneilmaa desinfioiva laite, jota
voidaan pitää päällä vaikka koko ajan ihmisten ollessa tilassa
ilman että päivittäiset toiminnot keskeytyvät. Laite sopii
asennetavaksi kattoon tai seinään moniin eri käyttökohteisiin.
Tuulettimen avulla huoneilma virtaa laitteen läpi, jolloin laite
filtteröi ja desinfioi ilman kahdella 60 W UV-C-lampulla.
Puhdas ilma virtaa takaisin huoneeseen laitteesta.

Edut

• Toimintaa ei tarvitse keskeyttää ilman 
puhdistuksen ajaksi

• Korkea puhdistusteho (mikrobiologisten 
kokeiden mukaan mikrobien määrä laski 90 % 
kahden tunnin jälkeen 30 m2 tilassa,

• jonka huonekorkeus on 2.9 m)8

• Helppo asentaa ja käyttöönottaa
• Turvallinen, UV-C-säteily ei pääse laitteen 

ulkopuolelle
• Helppo huoltaa
• Soveltuu käytettäväksi myös tiloissa, joissa 

on sisäilmaongelmia tai homeitiöitä. Laite 
puhdistaa ilmaa ja lievittää näistä aiheutuvia 
oireita. HUOM! Laite ei poista hometta/
sisäilmaongelmia.

Ominaisuudet
• Mukana toimitetaan Philips PL-L TUV-lamput 

2x60 W.
• Katto- tai seinäasennettava
• Pölysuodatin
• Luotettava ja asianmukaisesti eristetty UV-C-

säteily vain laitteen sisäosissa
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1  Nadia Storm et al, Rapid and complete inactivation of SARS-CoV-2 by ultraviolet-C irradiation, 2020. Ei vertaisarvioitu ja saatavilla vain 
preprintversiona osoitteessa https://www.researchsquare.com/article/rs-65742/v2. Tässä tutkimuksessa käytetty UV-C-säteilyn voimakkuus oli  
0,849 mW/cm2.

Kiinteästi kattoon asennettuja UV-C-valaisimia käytetään vain 
tiettyinä aikoina, kun tilassa ei ole ketään. Philipsin UV-C-
runkovalaisin desinfioi riskialttiit alueet, kuten kokoushuoneet, 
ravintolatilat, myymälät, WC-tilat ja julkiset tilat. 

Philipsin desinfioiva
UV-C-runkovalaisin

Pintoja 
Desinfioivat ratkaisut

Edut:
• Laboratoriotutkimuksessa Signifyn UV-C-

valonlähteet neutraloivat SARS-CoV-2-  
viruksen säteilytetyltä pinnalta vaarattomaksi 
jopa 9 sekunnissa.1

• Varmistettu desinfiointiteho lampun ja 
valaisimen hyötykäyttöiän ajaksi.

• Ympäristöystävällinen – käytön aikana tai sen 
jälkeen ei muodostu otsonipäästöjä.

Ominaisuudet:
• Mahdolliset lamppukokoonpanot:  

1 lampun tai 2 lampun versio.
• Vaihtoehdot: paljas runkovalaisin tai  

heijastimilla varustettu.
• Toimitus sisältää Philips T8 TUV -lampun  

(18 tai 36 W).
• Lyhytaaltoisen UV-säteilyn  

huippu 253,7 nm (UV-C).
• Heijastava alumiinirunko parantaa  

heijastavuutta ja suorituskykyä.
• Kaikki muoviosat on suojattu erillisellä  

UV-C-suojalla.

Paljas runko

Heijastin
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Pyörillä varustettu desinfointilaite on helposti liikuteltava 
laite, jolla voidaan desinfoida tila UV-C-säteilyllä. Philipsin 
UV-C-trolley sopii käytettäväksi esimerkiksi kokoushuoneissa, 
ravintolatiloissa, asiakastiloissa, ravintoloissa, WC-tiloissa ja 
julkisissa tiloissa.

Philipsin desinfioiva
UV-C-trolley

Pintoja 
Desinfioivat ratkaisut

Edut:
• Laboratoriotutkimuksessa Signifyn UV-C-trolleyn 

valonlähteet neutraloivat SARS-CoV-2-  
viruksen vaarattomaksi 30 min altistusajalla  
1 neliömetrin kokoisessa tilassa 
99-prosenttisesti.

• Laitteessa digitaalinen näyttö ja kaukosäädin 
helpottamaan säteilyohjelman valintaa

• Laite on helposti liikuteltavissa ja toisaalta 
lukittavissa paikoilleen lukittavilla pyörillä.

Ominaisuudet:
• Saatavilla 1- tai 2-kätiset versiot: UV-C-lamput 

ovat laitteen sivuilla kotelossaan kun laite ei ole 
käytössä.

• Lyhytaaltoisen UV-säteilyn  
huippu 253,7 nm (UV-C).

• Laite varustettu turvalukolla, hälytysäänellä sekä 
viiveajalla

• Laitteeseen on saatavilla liiketunnistin 
(tunnistusalue 5 m)

• Laitteessa on lukittavat pyörät.

1-kätinen trolley 2-kätinen trolley

Kaukosäädin
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Philips UV-C desinfioiva runkovalaisin tunnistimella on
suunniteltu pintojen puhdistusta varten monissa eri
käyttökohteissa. Valaisin tuottaa UV-C-säteilyä tasaisesti
tehden tilasta turvallisen. Desinfiointiteho perustuu lamppujen
tehooon ja vaikutusaikaan tietyn alueen pintoihin.
Suorituskykyä parantavat valaisimen tehokas heijastin ja
kestävä alumiinirunko, joka ohjaa UV-C-säteilyn
puhdistettaville pinnoille (,jotka ovat vaikutusalueen
sisäpuolella).

Pintoja
Desinfioivat ratkaisut

Edut:
• Saatavilla ohjausjärjestelmällä, jolla voidaan 

varmistaa laitteen turvallinen käyttö.
• Laboratoriokokeissa Signifyn UV-Cvalonlähteet 

neutraloivat SARS-CoV-2 viruksen pinnoilta. 
Viruksen tartuttavuus laski jo 9 sekunnin aikana 

• Todistetusti tehokas desinfiointi pitkällä 
käyttöiällä.

• Vihreä valinta - ei vapauta otsiinipäästöjä 
käytön aikana tai jälkeen.

Ominaisuudet:
• Teknisesti suunniteltu peilioptiikka, joka estää 

UV-C-säteilyn tunnistinalueen ulkopuolelle 
tahattoman altistuksen välttämiseksi.

• Philips T8 TUV- lamppu toimitetaan mukana.  
Teho: 36 W.

• Lyhytaaltoista UV-säteilyä korkeimmillaan 253.7 
nm (UVC).

• Erilaisia asennustapoja.
• Peilioptiikka parantaa säteilyn tehokkuutta 

keskimäärin 90 % (verrattuna UVC 
Battenrunkovalaisimeen alumiinirungolla).

• Dip-kytkin saatavilla tunnistimen ajastuksen 
asettamiseksi.

2  Nadia Storm Nadia Storm et al, Rapid and complete inactivation of SARS-CoV-2 by ultraviolet-C irradiation, 2020.

Raportti luettavissa: https://www.nature.com/articles/s41598-020-79600-8. Tutkimuksessa käytetty UV-C-annostus 0.849 mW/cm 2.

Philipsin desinfioiva
runkovalaisin 
tunnistimella
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Esineiden, kuten kädessä pidettävien laitteiden,
kuulokkeiden, pakettien ja suojavarusteiden
nopeaan desinfiointiin.

UV-C-valolla toimiva  
Philips -desinfiointikaappi

Edut:
• Pintoja desinfioivat UV-C-tuotteemme, 

joissa on käytössä UV-C-valonlähteemme, 
pystyvät neutraloimaan pinnoilta SARS-
CoV-2- viruksen (joka aiheuttaa COVID-19 
koronavirustaudin) jopa yli 99 % tai täysin.1 

• Mekaaninen turvallisuus ja bakteereita 
neutraloiva vaikutus ovat riippumattoman 
tieteellisen tutkimuslaitoksen, TNO:n, 
vahvistamia.*

• Sisältää edistyneitä ominaisuuksia, jotka 
varmistavat turvallisen desinfioinnin: 
ovianturit, magneettilukot, jotka estävät 
oven tahattoman avaamisen sekä tarkas-
tusikkunat.

Bioshift-desinfiointikaappi:
• Kaksi versiota: pöydälle asetettava 600 x 

750 x 585 mm (K x L x P) ja Xtra Large  
1828 x 762 x 1180 mm (K x L x P).

• Vankka hylly kestää raskaita esineitä.
• Hätäpainike ja lukittava ovi.
• Luja ruostumattomasta teräksestä  

valmistettu kaappi.

Philips UV-C-desinfiointikaappi  
(UVCC 200):
• Keskikoko: 110 litraa.
• Ruostumaton terästä, hyllyille korkeintaan 

6 kg painavia esineitä

* TNO:n raportti saatavilla pyynnöstä

Esineitä
Desinfioivat ratkaisut

1  Laboratoriotutkimuksen mukaan Signifyn UV-C-valonlähteet neutraloivat pinnalta SARS-CoV-2-viruksen vaarattomaksi jopa 9 sekunnissa (Nadia 
Storm et al., 2020, luettavissa täältä). Kyseisessä tutkimuksessa pintaa säteilytettiin 9 sekunnin ajan 0,849 mW/cm2 UV-C-säteilyvoimakkuudella, jonka 
UV-C-annos oli 7,64 mJ/cm2. Pintoja desinfioivat UV-C-tuotteeemme (yhdistettynä UV-C-valonlähteisiimme) pystyvät neutraloimaan pinnoilta virusta 
yhtä hyvin, kunhan pinnan jokaiseen osaan on säteilytetty yhtä suuri UV-C-annos.

Bioshift XL

Bioshift pöydälle 
asetettava

UVCC 200
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Bioshift pöydälle 
asetettava
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