Lighting

Respire ar saudável
WM com entrada de ar superior para desinfecção
por UV-C
Como parte da família de luminárias UV-C Philips - Upper Air, foi desenvolvido para
a desinfecção do ar em diversas aplicações. Projetado para lugares com pé direito
baixo, os raios UV-C são distribuídos na horizontal e no nível superior do ambiente,
controlados por refletores específicos e pelo design dos difusores. Isso permite a
desinfecção do ar sem atrapalhar as atividades do dia a dia, tornando o ambiente
seguro e desinfectado.

Benefícios
• Nossas luminárias Philips com abertura de ar superior para desinfecção por UV-C
inativou 99,99% do SARS-COV-2, o vírus responsável pela doença COVID-19, no
ar dentro de um cômodo no período de 10 minutos. Depois de 20 minutes, o vírus
chegou a níveis abaixo do detectável. [1]
• Efeito suave de desinfecção, com redução de 83,6% do SARS-CoV-2, o vírus que
causa a doença COVID-19, obtido em um cômodo no período de 2 minutos. [1]
• Permite a desinfecção silenciosa do ar enquanto a atividade empresarial continua
abaixo do nível do dispositivo
• Usa lâmpadas e acionadores Philips UV-C
• Sustentável - sem emissão de ozônio durante ou depois do uso

Características
• Lâmpada TUV Philips T5 incluída, com 25W
• Radiação UV de onda curta máxima a 253,7 nm (UV-C)
• As claraboias e o refletor controlam a distribuição de UV-C no nível do dispositivo
e acima, onde as pessoas geralmente não estão presentes
• Instalação montada na parede
• Está em conformidade com a norma IEC 62471 para segurança fotobiológica
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Aplicação
• Escritórios
• Lojas
• Supermercados
• Hotelaria
• Escolas
• Bancos
• Banheiros
• Academias

Avisos e Segurança
• PERIGO: Produto UV do Grupo de risco 3.Assim como qualquer sistema de desinfecção, as lâmpadas e dispositivos UV-C devem
ser instalados e usados da maneira correta. A exposição direta ao UV-C pode ser perigosa e resultar em uma reação semelhante
a uma queimadura de sol na pele e sérios danos à córnea.
• Como o UV-C é invisível a olho nu, a luminária Upper Air deve ser instalado profissionais qualificados, seguindo as instruções de
montagem e/ou manual do usúario, que garante um funcionamento seguro e ficaz.
• A exposição direta a UV-C é perigosa. Os sistemas de luminárias UV-C da Philips só devem ser vendidos por meio de parceiros
qualificados e instalados por profissionais de acordo com nossos rígidos requisitos legais e de segurança. Nossos produtos UV-C
não devem ser usados em aplicações ou atividades que possam causar e/ou levar a morte, lesões pessoais e/ou danos ao meio
ambiente.

Versions

Detalhes do produto
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Access to lamp and product

Wall mounting plate and indicator

maintenance
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