Lighting

UV-C Air Disinfection
Unit - Eficaz contra
vírus, bactérias e
SARS-CoV-2* (*O
teste para SARSCoV-2 ainda está em
andamento)
Unidade de desinfecção de ar UV-C G2
A unidade de desinfecção de ar por UV-C da Philips é uma solução abrangente para
combater a transmissão de patógenos pelo ar. Reduz a quantidade de patógenos no
ar em mais de 99,99%.A unidade de UV-C foi projetada para ser resistente. Possui
uma estrutura metálica extra dentro da câmara de desinfecção. O design arrojado
libera radiação UV-C controlada (RG0) e pode ser usada perto das pessoas. Possui
três opções de tamanho, sendo ideal para todas as aplicações.

Benefícios
• Desempenho potente de desinfecção do ar com tecnologia UV-C
• Eficaz contra SARS-CoV-2* (*teste em andamento)
• A desinfecção por UV-C reduz a quantidade de patógenos transportados no ar em
mais de 99,99%
• Interface fácil de usar: controle por um só botão
• Seguro de usar: não utiliza ozônio
• Material resistente a UV-C
• Manutenção fácil
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Unidade de desinfecção de ar UV-C G2

Características
• Tamanho grande: ambientes de 50 m³, até 400 m³ por hora
• Tamanho médio: ambientes de 33 m³, até 260 m³ por hora
• Tamanho pequeno: ambientes de até 10 m³, até 80 m³ por hora

Aplicação
• Adapta-se a todos os ambientes: desinfecção eficaz do ar para ambientes
internos de vários tamanhos.
• Escritórios
• Hotéis
• Varejo
• Escolas
• Bancos
• Indústria
• Consultórios
• Residências
• Outras aplicações internas

Avisos e Segurança
• Nossos produtos UV-C não devem ser usados em aplicações ou atividades que possam causar e/ou levar a morte, ferimentos
pessoais e/ou danos ao meio ambiente.Este produto UV-C destina-se à desinfecção do ar de ambientes internos.Este produto
UV-C não está aprovado e/ou certificado como dispositivo médico.A tampa traseira deve ser fechada corretamente antes de
iniciar a desinfecção, caso contrário a lâmpada UVC não funcionará.O produto foi projetado para evitar qualquer tipo de
vazamento de UV-C, caso haja um vazamento devido a danos no produto ou incidente semelhante, suspenda o uso e informe os
representantes de vendas da Signify. A Signify não será responsabilizada por quaisquer acidentes/lesões causadas pela
exposição à luz UV-C.Entre em contato com o fabricante, departamento de manutenção ou outros profissionais semelhantes
para fazer o reparo. Ao funcionar normalmente, a radiação UV-C a 200mm doproduto é inferior a 1 mW/m. Se o cabo de
alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído por um cabo ou por um componente adquirido do fabricante
oudepartamento de manutenção.As peças da luminária expostas a UV-C (exceto peças metálicas), como o soquete da lâmpada,
a tampa da extremidade, etc., podem mudar de cor após um determinado período de uso devido à propriedade da luz UV-C.A luz
UV-C emitida pela lâmpada UVC é muito mais "potente" do que a luz solar normal e pode causar reações à sua pele similares a
queimaduras graves e, da mesma forma, pode danificar a retina se for exposta à luz.Este aparelho não se destina ao uso por
pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, salvo
se forem supervisionadas ou instruídas quanto à utilização do aparelho por alguém responsável pela sua segurança.Crianças
devem ser supervisionadas para que não brinquem com o dispositivo.Em caso de quebra acidental do tubo da lâmpada, ele deve
ser ventilado por 30 minutos primeiro.Remova os detritos com luvas, coloque-os em um saco plástico vedado e leve-os a um
local de descarte de lixo seguro.

Versions
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Unidade de desinfecção de ar UV-C G2

Dados elétricos e de operação

Condições de aplicação
Intervalo de temperatura ambiente

+5 a +40 °C

Order Code

Full Product Name

Corrente de irrupção

Tempo de irrupção

Fator de potência (Mín.)

Adequado para uma comutação

Não se aplica

911401562981

UVCA010 G09

24 A

380 ms

0.85

911401564481

UVCA110 G09

34 A

550 ms

0.9

911401565981

UVCA210 G09

31 A

520 ms

0.95

aleatória

Aprovação e aplicação
Código de proteção mecânica contra

-

impactos
Código de proteção de entrada

-

Controles e dimerização
Regulável

Não

Dados elétricos e de operação
Frequência de entrada

50 a 60 Hz

Tensão de entrada

220-240 V

Informações gerais
Marca CE

Não

Proteção/Classe IEC

CLII (II)

Conexão

Conector de dois
polos

Marca ENEC

Não

Marca de inflamabilidade

NO

Equipamento

-

Teste de Glow-wire

750/5

Número de unidades de equipamento

1

Número de produtos em MCB de 16 A

-

tipo B
Tipo de ótica

Não

Compatível com EU RoHS

Sim

Período de garantia

1 years

Desempenho inicial (compatível com IEC)
Tolerância de consumo de energia

+/-10%

Dados mecânicos e de compartimento
Cor

Cinza

Material do compartimento

Plastic

Material de óptica

-

Material refletor

-

UV
Irradiância UV-C definida como 20 cm

0,1 µW/cm²

Informações gerais
Order Code

Full Product Name Cabo

Número de fontes de luz

911401562981 UVCA010 G09

Cabo de 1,5 m com plugue 2

911401564481 UVCA110 G09

Cable 1.8 m without plug

Order Code

Full Product Name Cabo

911401565981 UVCA210 G09

Cable 1.8 m without plug

Número de fontes de luz
4

4

Desempenho inicial (compatível com IEC)
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Unidade de desinfecção de ar UV-C G2

Order Code

Full Product Name

Potência de entrada inicial

Order Code

Full Product Name

Potência de entrada inicial

911401562981

UVCA010 G09

9W

911401565981

UVCA210 G09

16 W

911401564481

UVCA110 G09

11 W

Dados mecânicos e de compartimento
Order Code

Full Product Name

Altura geral

Order Code

Full Product Name

Altura geral

911401562981

UVCA010 G09

300 mm

911401565981

UVCA210 G09

700 mm

911401564481

UVCA110 G09

560 mm
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