
LAMPĂ

acarieni

viruși

bacterii

Lumina ultravioletă este  
folosită pentru a ucide  
bacteriile și virusurile 
precum spori, microbacterii, 
coronavirusuri, ciuperci, 
Rickettsia și chlamydia.  
Apa, aerul și suprafețele 
contaminate de virusuri pot fi 
sterilizate de lumina UVC.

Lămpile UV sunt utilizate pentru sterilizarea și dezinfectarea 
spațiilor interioare. Lampa poate fi folosită pentru dezinfectare  

chiar și dacă aveți animale de companie. 
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40mp
Acoperă 

peste

germicidăUVC cu Ozon 



AVANTAJE
1. Durata de viață efectivă a tubului UV este 
mai mare de 8000 ore.
2. Tubul de sticlă de cuarț de înaltă calitate 
permite conținutului de hidroxil sa fie mai 
puțin de 50ppm. Așadar, transmitența uv este 
mai mare de 90%.
3. Tehnologia care folosește zirconiu de alu-
miniu poate absorbi impuritățile din interiorul 
tubului . Astfel are o viață mai lungă.
4.Tehnologia cu mercur scăzut permite să se 
folosească un continut de sub 5mg, conform 
standardelor Uniunii Europene.

DATE TEHNICE

carcasă

46 cm

Ø 21 cm

panou control 
(indicator de 
timp, buton ON/
OFF și selector 
de timp)

tub UV

Putere tub ultraviolet 38W

Tensiune de  
alimentare 230V

UV-C 185 nm

Funcții sterilizare și eliminare acarieni

Suprafața de  
aplicare max. 40mp

Material ABS

Prevăzut cu  
telecomandă

după pornire, lumina va fi ap-
rinsă cu o întârziere de 25 de 
secunde, iar timpul de ilumin-
are poate fi programat timp

Cablu de  
alimentare 1,6m

TIMP/SUPRAFATĂ
Poziționați lampa în centrul camerei. Timpi de 
dezinfectare și ventilare sunt expuși mai jos.

Pentru dezinfectare obiecte. Plasați obiectul la 
aprox 1m de lampă timp de 15 min.

Suprafata 
camerei

Puterea 
UV 

Timpul de 
dezinfectare

10 m2

38W

15 min

20 m2 30 min

40 m2 60 min

Pentru rezultate cât mai bune, lămpile se vor 
folosi de 2 ori pe săptămană. În cazul în care 
aveți în grijă copii, bătrâni sau bolnavi, este 
indicat să folosiți lămpile mai des. Riscul de 
infectare se va reduce considerabil datorită pro-
prietaților antibacteriene. 



UTILIZARE
1. Conectați cablul de alimentare la 
priză
2. Alegeți timpul de dezinfectare
3. Părăsiți încăperea (împreună cu 
animalele de companie) după semnalul 
sonor. Lampa va porni automat în 30 
de secunde după semnalul sonor.
4. Intoarceți-vă în încăpere după ce s-a 
scurs timpul de dezinfectare. Lampa se 
va opri automat după ce se va fi scurs 
timpul de dezinfectare.
5. După dezinfectare, deschideți 
fereastra.

1. În timpul de funcționare a 
produsului, oamenii, animalele și 
plantele trebuie să părăsească incinta 
unde urmează să fie folosit.
2. Evitați contactul luminii UV cu ochii. 
Nu priviți fix în tubul UV al lămpii. 
Radiațiile UV sunt dăunătoare corpului 
uman. Utilizați cu precauție lampa UV.
3. Obiectele ce urmează să fie 
dezinfectare se vor poziționa la o 
distanță de 1m de lampă.
4. În cazul în care temperatura 
interioară este sub 20 de grade 
Celsius iar umiditatea este mai mare 
de 50%, durata de dezinfectare 
trebuie marită. Dacă intenționați să 
utilizați lampa după ce ați curățat 
podeaua, așteptați să se usuce 
complet iar apoi puneți lampa UV în 
funcțiune.
5. Ventilați încăperea sau deschideți 
ferestra timp de 30 min după ce ați 
folosit lampa UV.

PRECAUȚII

Lămpile UV germicide folosesc tuburi cu 
mercur care emit lumină ultravioletă. Fără 
a respecta masurile de siguranță este ușor 
să ne rănim. Pielea expusă la lumina UV 
se poate înroși, pot apărea mâncărimi și 
exfolieri. Razele UV pot deteriora celulele pieli 
și ochii. Razele UV pot provoca conjunctivita, 
inflamații ale corneei și în unele cazuri 
cataractă.

Nu suntem responsabili pentru prejudiciul 
produs în cazul în care nu sunt respectate 
măsurile de precauție expuse anterior.

RISCURI



Lămpile UV fără ozon 
se folosesc doar pentru 
dezinfectarea și igienizarea 
suprafețelor și a aerului.
Lămplile UV cu ozon pot 
dezinfecta și igieniza aerul și 
suprafețele dar și zonele mai 
greu accesibile.

PROBLEME 
COMUNE ȘI 
MENTENANȚĂ
1. Lampa nu pornește. Poate fi 
o situatie cauzată de conexiunea 
slabă cu priza. Verificați 
conexiunea la priză.

2. Lampa nu fuctionează sau 
pâlpâie. Verificați conexiunea la 
priză, verificați dacă tubul UV 
este bine prins in soclu. Mișcați 
cu atenție tubul. În cazul în care 
lampa nu funcționează după 
aceste verificări, recomandăm să 
înlocuiți tubul UV.

3. Capacitatea de iradiere s-a 
redus: Recomandăm să opriți 
lampa și să curățați tubul UV.

... CU 
SAU FĂRĂ 

OZON

GARANȚIE

1. Perioada de garanție este de 1 an în 
baza certificatului de garanție.

2. Pierderea garanției intervine în 
urmatoarele situații. Reparațiile se vor 
face contra cost:
- dezasamblare neautorizata.
- deteriorare fizică
- daune cauzate de intretinere 
necorespunzatoare
- nerespectarea instructiunilor din 
manualul de utilizare.

3. Completati formularul de mai jos 
pentru a beneficia de garanție.
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