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Lampa bakteriobójcza sufitowa NBV 2x30 S
 

Cena: 685,00 pln

Opis słownikowy

Producent Ultraviol

Opis produktu
 

Zamówienie na ten produkt realizowane jest wyłącznie z formą płatności "przedpłaty na konto".

 

Ze względu na obecną sytuację, czas realizacji zamówienia wynosi do 3 tygodni, dostępność towaru prosimy potwierdzać telefonicznie
lub mailowo.

 

Sufitowa lampa bakteriobójcza jest odpowiednia do stosowania na salach chorych, operacyjnych, w gabinetach zabiegowych i
lekarskich. W przypadku doraźnej dezynfekcji urządzenie należy włączyć na czas 15-20 minut, natomiast w celu pełnej dezynfekcji jest
to 2-8 godzin.

Stasowanie lampy dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz inne drobnoustroje.

Urządzenie wyposażone jest w wyprodukowany z aluminium odblaskowego wysokiej jakości odbłyśnik.

Powierzchnia pomieszczenia dezynfekowanego z użyciem lampy wynosi 18-22m2 (pomieszczenia o wys. 2,5m do 3m w warunkach
pokojowych).

 

Dane techniczne:

Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
Pobór mocy: 66 W
Element emitujący promieniowanie UV-C: 2x30 W
Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 3,6 W / m
Trwałość promiennika: 8000 h 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Dezynfekowana powierzchnia: 18-22 m2

Obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 230° 
Klasa zabezpieczenia ppor.: I 
Typ obudowy: IP 20
Rodzaj pracy: ciągła
Wymiary kopuły: 960 x 85 x 145 mm
Masa kopuły: 5 kg
Długość wysięgnika: 500 mm
Bez licznika czasu pracy
Montaż do instalacji elektrycznej - brak kabla z wtyczką 230V

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.

Plik wygenerowano: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

