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UV-C disinfection



Keinginan pelanggan
Pandemi korona terjadi hampir di semua 
negara di Eropa.
Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan
solusi baru untuk mengurangi risiko infeksi
serendah-rendahnya di daerah dengan 
lalu lintas yang tinggi.
Terutama ritel, kebutuhan akan pilihan 
desinfeksi meningkat terutama dari udara 
dalam ruangan, tapi juga permukaan dan 
benda.
Supermarket EDEKA Clausen juga 
menghadapi tantangan keamanan untuk 
menjamin kebersihan ruangan bagi
Pelanggan dan karyawan.

 

 

 

Solusinya

 

Kami bangga menjadi supermarket pertama di
Jerman dengan solusi UV-C dari Signify
Tambahkan level lain pada konsep kebersihan
bisa. Kami telah bekerja  selama bertahun-tahun
Pencahayaan sangat sukses bersama dengan Signify
dan bersama-sama mengejar tujuan pelanggan kami
untuk menawarkan pengalaman berbelanja terbaik. "
Dr. Dirk-Uwe Clausen, direktur pelaksana
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Informasi lebih lanjut dapat ditemukan

Inovatif dan ramah pelanggan menjadikan
EDEKA Clausen sebagai supermarket pertama 
di Jerman menggunakan disinfektan UV-C 
untuk pelanggannya agar berbelanja aman, 
nyaman dan karyawan yang terlindungi.
Cahaya UV-C sangat efektif dan yang 
terpenting terus menerus mendisinfeksi ruang 
penjualan, oleh karena itu 31 lampu dinding 
UV-C di cabang Hamburg untuk mendisinfeksi 
udara bagian atas terpasang seperti halnya 
Philips BioShift untuk disinfektan objek.

https://www.lighting.philips.co.id/id/produk/uv-c



Projektbericht

EDEKA 
Clausen

Desinfektion 
mit UV-C-Licht

 

Keamanan tinggi  

Dioptimalkan untuk ketinggian instalasi minimal 2,3 meter

 
 

1  https://www.researchsquare.com/article/rs-65742/v1

Philips UV-C Upper Air
untuk disinfeksi
udara bagian atas

Lampu dinding UV-C berada di EDEKA Clausen dengan ketinggian 3,2 hingga
Dipasang 3,5 meter pada pilar dan dinding. Mereka mendisinfeksi terus menerus
dan udara yang mengalir tanpa suara hanya di area atas dari area penjualan 

Karena ketinggian pemasangan yang dikombinasikan dengan pelindung 
yang memastikan bahwa karyawan dan pelanggan selalu aman melakukan

memastikan kepatuhan dengan paparan UV-C yang diizinkan sesuai dengan
DIN EN ISO 15858: 2017-01 "Peralatan UV-C - Informasi keselamatan -
Paparan orang yang diizinkan ”.

Efektivitas teknologi UV-C Signify dalam menonaktifkan virus SARS-CoV-2 
1

Sementara Philips UV-C Upper Air mendisinfeksi udara dengan sinar UV-C,

Virus dan bakteri secara efektif dinonaktifkan

Ramah lingkungan

Tidak ada emisi ozon selama atau setelah digunakan..
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