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Lampa bakteriobójcza przejezdna NBV 30 P
 

Cena: 699,00 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.

 

Lampa bakteriobójcza przejezdna na statywie wykorzystywana jest do podniesienia i utrzymania poziomu czystości mikrobiologicznej
pomieszczeń.

Posiada aluminowy odbłyśnik świadczy o wysokiej jakości urządzenia.

Urządzenie przeznaczone jest do stosowania na blokach operacyjnych, salach chorych, gabinetach zabiegowych i lekarskich (lampa
bakteriobójcza powinna działać od 2 do 8 godzin), w laboratoriach, przychodniach oraz w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i
farmaceutycznym.

W celu uzyskania efektu doraźnej dezynfekcji pomieszczenia (np. między zabiegami) lampę należy uruchamiać zaledwie na 15-20
minut. 

Lampa jest odpowiednia do stosowania w pomieszczeniach o powierzchni 12-15m2.

 

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: 22-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
https://dlapacjenta.pl/lampa-bakteriobojcza-przejezdna-nbv-30-p.html
/strony/kontakt.html
/strony/kontakt.html
http://www.aptusshop.pl/


 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 
Dane techniczne:

Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
Pobór mocy: 33 W
Element emitujący promieniowanie UV-C: 1x30 W
Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m : 2,3 W / m2

Trwałość promiennika: 8000 h
Dezynfekowana powierzchnia: 12-15 m2

Obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 270 °
Klasa zabezpieczenia ppor.: I
Typ obudowy: IP 20
Rodzaj pracy: ciągła 
Wymiary kopuły: 960 x 85 x 135 mm 
Masa kopuły: 3 kg
Wysokość statywu: 1800 mm
Bez licznika czasu pracy
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