
Là một trong số các sản phẩm khử trùng không khí trên cao bằng UV-C, Bộ đèn khử trùng không khí 
trên cao Philips UV-C Upper Air được thiết kế để lắp đặt trên trần giả nhằm khử trùng không khí, ứng 
dụng đa dạng, linh hoạt, phù hợp cho nhiều không gian. Với thiết kế đặc biệt, bộ đèn có khả năng 
chiếu tia UV-C ở gần thiết bị và các khu vực cao hơn. Điều này cho phép hoạt động kinh doanh, sản 
xuất hoạt động bên dưới bình thường trong khi quá trình khử trùng vẫn diễn ra liên tục.

• Không gây tiếng ồn, cho phép khử trùng không khí một cách yên tĩnh trong khi các hoạt động 
kinh doanh vẫn tiếp tục ở bên dưới
• Ánh sáng UV-C được chứng minh có thể vô hiệu hóa các mầm bệnh đã được thử nghiệm 1         
một cách hiệu quả 
• Sử dụng đèn Philips UV-C và bộ điện
• Sản phẩm thân thiện với môi trường - Không thải ra ozone trong hoặc sau khi sử dụng

Những lợi ích

Hít thở không khí sạch khuẩn

• Bao gồm đèn Philips PL-S TUV: 4x9W 
• Đỉnh bức xạ UV sóng ngắn ở 253,7 nm (UV-C) 
• Mái hắt và gương phản xạ kiểm soát nghiêm ngặt sự phân bổ của UV-C ở trên cao, không ảnh 
hưởng con người, cây cối bên dưới
• Có thiết kế khung để gắn trên trần giả 
• Tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC 62471 về an toàn quang sinh học 

Tính năng

Bộ đèn khử trùng
không khí trên cao
Philips UV-C Upper Air

1 Reed, N.G. 2010. Lịch sử của chiếu xạ diệt khuẩn bằng tia cực tím để khử trùng không khí. Theo báo cáo Y tế Công cộng Tháng Một – Tháng Hai, 125 (1): 15–27.
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Bộ đèn UV-C
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Ứng dụng

Tuyên bố khước từ trách nhiệm

Bộ đèn khử trùng không khí trên cao Philips UV-C Upper Air

Cảnh báo và an toàn 
NGUY HIỂM: Rủi ro Nhóm 3 Sản phẩm UV theo IEC 62471. Giống như bất kỳ hệ thống khử trùng nào, 
đèn và thiết bị UV-C phải được lắp đặt và sử dụng đúng cách. Tiếp xúc trực tiếp với UV-C có thể 
nguy hiểm và dẫn đến phản ứng giống như cháy nắng trên da và tổn thương nghiêm trọng đến giác 
mạc. Do UV-C không thể nhìn thấy bằng mắt thường nên Bộ đèn khử trùng không khí trên cao 
Philips UV-C Upper Air phải được sử dụng và lắp đặt theo đúng các yêu cầu trong hướng dẫn sử 
dụng và/hoặc hướng dẫn lắp đặt. 

Hệ thống đèn chiếu sáng UV-C của Philips chỉ được bán và lắp đặt bởi các chuyên gia theo các yêu 
cầu pháp lý và an toàn nghiêm ngặt của Signify. Các sản phẩm UV-C của Signify không được sử 
dụng trong các ứng dụng hoặc hoạt động có thể gây ra và/hoặc dẫn đến tử vong, thương tích cá 
nhân và/hoặc thiệt hại cho môi trường. 

Hiệu quả của Bộ đèn khử trùng không khí trên cao Philips UV-C Upper Air trong việc bất hoạt một số 
vi rút, vi khuẩn, động vật nguyên sinh, nấm hoặc các vi sinh vật có hại khác như được mô tả ở trên 
với tiêu đề “Lợi ích”. Signify và các công ty trực thuộc không hứa hẹn hoặc đảm bảo rằng việc sử 
dụng sản phẩm Bộ đèn khử trùng không khí trên cao Philips UV-C Upper Air sẽ bảo vệ bất kỳ người 
dùng nào khỏi hoặc ngăn ngừa nhiễm trùng và/hoặc nhiễm bất kỳ loại vi rút, vi khuẩn, động vật 
nguyên sinh, nấm, bệnh tật hoặc dịch bệnh nào. Bộ đèn khử trùng không khí trên cao Philips UV-C 
Upper Air không được FDA và/hoặc bất kỳ cơ quan quản lý nào khác phê duyệt và/hoặc chứng 
nhận là thiết bị y tế, không dành cho và không được sử dụng như là thiết bị y tế hoặc lắp đặt trong 
trong các thiết bị y tế. Ngoài và không giới hạn bất kỳ loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý nào 
của Signify và các công ty trực thuộc như được quy định trong bất kỳ thỏa thuận nào về việc bán, 
phân phối hoặc cung cấp Bộ đèn khử trùng không khí trên cao Philips UV-C, Signify và các công ty 
trực thuộc sẽ không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ khiếu nại hoặc thiệt 
hại nào có thể phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Bộ đèn khử trùng không khí trên cao 
Philips UV-C Upper Air ngoài mục đích sử dụng hoặc trái với hướng dẫn lắp đặt và vận hành, mỗi 
hướng dẫn như được mô tả trong tài liệu này, hướng dẫn sử dụng và/hoặc hướng dẫn lắp đặt. 

Văn phòng
Cửa hàng bán lẻ
Cửa hàng ăn uống 
Dịch vụ
Trường học 
Ngân hàng
Nhà vệ sinh
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Thông số kỹ thuật

Bộ đèn khử trùng không khí trên cao Philips UV-C Upper Air

Loại SM345C

Nguồn sáng Đèn UV-C: 4x TUV PL-S/ 9W

Đèn kèm theo Có

Thiết bị Chấn lưu tần số cao (HF-M)

Kết nối Đầu nối đẩy vào (PI)

Vỏ bọc Nhôm

Chất liệu gương phản xạ Nhôm

Màu sắc Đen/Trắng

Phạm vi nhiệt độ tối ưu +20 + 40oC

Dòng đời 9000giờ - 90% UV-C @ dòng đời

Khung Khung gắn trần

Cài đặt Hốc tường phía trong trần giả, khuyên dùng cáp an toàn

SM345C 4x9W SM345C 4x9W

Các phiên bản

Bản vẽ kích thước
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Sản phẩm Dài Rộng Cao

SM345C 4xTUV PLS 9W HFM 595 mm 595 mm 192 mm
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Bộ đèn khử trùng không khí trên cao Philips UV-C Upper Air

Được phê duyệt và ứng dụng

Mech. mã bảo vệ tác động IK02

Mã bảo vệ chống xâm nhập IP20

Vận hành và điện năng

Điện áp đầu vào 230 đến 240V

Tần số đầu vào 50 đến 60Hz

Thông tin chung

Nhãn CE Nhãn CE

Lớp bảo vệ IEC Lớp an toàn I

Dấu hiệu sản phẩm dễ cháy Không gắn trên các bề mặt dễ bắt lửa

Mã dòng đèn Có khung gắn

Mã dòng sản phẩm SM345C

Thông tin chung

Mã mua hàng Tên sản phẩm đầy đủ Loại đèn Loại thiết bị Phản xạ

919206000021 SM345C 4xTUV PLS 9W HFM 4x 9W TUV HF-M Có

Bức xạ UV-C
Tên thành phần đầy đủ Đèn chiếu bức xạ UV-C Bức xạ UV-C ở khoảng cách 2m Mã mua hàng

W µW/cm2 GPC

SM345C 4xTUV PLS 9W HFM 4x2.2 7 919206000021



© 2021 Signify Holding. Đã đăng ký Bản quyền. Thông tin được cung cấp ở đây có thể 
thay đổi mà không cần thông báo trước. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo 
đảm nào về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin được trích dẫn từ nguồn thứ ba 
và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào liên quan đến 
thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không nhằm mục đích đưa ra 
bất kỳ đề nghị thương mại nào và không phải là một phần của bất kỳ báo giá hoặc hợp 
đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng Philips Shield là các nhãn 
hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V. Tất cả các nhãn hiệu khác đều thuộc sở 
hữu của Signify Holding hoặc các chủ sở hữu tương ứng của Signify. 

Quét mã để liên hệ
Philips Lighting

Quét mã để xem thêm nhiều sản phẩm
Philips UV-C khác


