
 

 

 
NBVE60/60PRC - Lampa bakteriobójcza przepływowa  

dwufunkcyjna z pilotem (wersja przejezdna) 
 

Producent:  Ultraviol sp.j. (Polska) 
Skuteczność działania: 99,99% potwierdzona badaniami. 
 
Cel lampy UV-C: 

• wyeliminowanie z powietrza i powierzchni szkodliwych bakterii, 
wirusów, grzybów, pleśni oraz innych inwazyjnych dla zdrowia człowieka 
drobnoustrojów 

• ochrona ludzi w pomieszczeniach, 
• dezynfekcja powierzchni (za pomocą promiennika zewnętrznego) 
• dezynfekcja powietrza (dzięki promiennikom działającym wewnątrz 

metalowej kopuły) 
 
Dwufunkcyjna to nic innego jak dwie funkcje zamontowane w jednej lampie. 

• I funkcja – przepływowa – oznacza, że dezynfekcji podlega powietrze. 
Funkcja ta jest w 100 % bezpieczna dla człowieka. Promienie UV-C które 
dezynfekują powietrze są zamknięte wewnątrz metalowej kopuły przez 
co nie wydostają się z urządzenia. Wewnętrzne promienniki UV-C 
dezaktywują wirusy, pleśnie, grzyby, bakterie i wszelkie inne 
drobnoustroje w chwili, gdy personel i pacjenci przebywają 
w pomieszczeniu. Biobójcze promieniowanie UV-C o długości fali 253 
nm nie wydostaje się na zewnątrz, dzięki zastosowaniu obudowy z 
blachy kwasoodpornej. 
 

• II funkcja – funkcja bezpośredniego działania – dezynfekcji poddawana jest powierzchnia taka jak: blat, 
biurko, klamki, ściany, Promiennik zamontowany na zewnątrz urządzenia, po jego włączeniu emituje 
promieniowanie UV-C. W trakcie działania funkcji bezpośredniego działania , pomieszczenie poddane 
dezynfekcji powinno być wyłączone z użytkowania. 

 
Ważne: Powyżej wskazane funkcje działają od siebie niezależnie. Użytkownik może uruchomić każdą funkcję 
osobno lub obie funkcje na jednocześnie. 
 
Parametry techniczne:  

• Napięcie zasilania: 230 V, 50 Hz               
• Moc pobierana z sieci:   145 W   
• Element emitujący promieniowanie UV-C: 4 x TUV 30 W lub 4 x HNS 30 W                         
• Trwałość promiennika: 9.000 godz.          
• Natężenie promieniowania UV-C promiennika zewnętrznego w odległości 1 m: 100 μW/cm2                
• Wydajność wentylatora: 132 m3/h          
• Dezynfekowana kubatura: 25-50 m3       
• Powierzchnia (zasięg) działania lampy: 10-20 m2              
• Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego: I 
• Stopień ochrony obudowy: IP 20 
• Wymiary [mm]:                

o Kopuła - 1125 x 345 x 130 
o Gabaryty – wykonanie P - 600 x 1270 x 600         

• Masa - wykonanie P - 12,0 kg 
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Wyposażenie podstawowe: 

• L - model indukcyjny z wyświetlaczem o wskazaniu do 1 godziny. Licznik nie posiada akustycznej 
sygnalizacji informującej o konieczności wymiany promienników. 

• Cztery promienniki z czego:  
o zewnętrzny umożliwia dezynfekcję całego pomieszczenia podczas nieobecności użytkowników 

pomieszczeń 
o wewnętrzny pozwala na skuteczną dezaktywację wirusów, grzybów, pleśni i innych 

drobnoustrojów nawet podczas funkcjonowania gabinetu (tzn. kiedy personel i pacjenci znajdują 
się w pomieszczeniu), 

• Lampa posiada przewód zakończony wtyczką do gniazdka. Urządzenie w standardowym wyposażeniu 
posiada pilota zdalnego włączania i wyłączania. 

 
Dostępne wersje: 

• malowana proszkowo w kolorze białym 
• INOX  

 
Lampa wirusobójcza NBVE60/60PRC zastosowanie w: 

• gabinetach lekarskich, 
• przychodniach,  
• poczekalniach, 
• szpitalach, 
• punktach szczepień, 
• salonach kosmetycznych, 
• przedszkolach, żłobkach i szkołach, 
• laboratoriach, 
• magazynach 
• wszystkich miejscach, gdzie wymagany jest najwyższy poziom czystości mikrobiologicznej powietrza i 

powierzchni. 
 
Eksploatacja: 
Użytkownik wymienia filtr przeciwkurzowy (5 filtrów gratis w komplecie), gdy po subiektywnej ocenie uzna, że 
filtr jest zakurzony. Wymiana odbywa się zgodnie z instrukcją użytkowania. Wymiana źródeł światła powinna 
odbyć się po 8000 godzin pracy urządzenia. Model NBVE 60/60PRC nie posiada liczników czasu pracy. W celu 
określenia momentu wymiany promienników, należy oszacować dzienny czas użytkowania (przykład: 8 h pracy 
dziennie oznacza wymianę źródła światła po ok. 3 latach). 
 

Centralny Instytut Ochrony Pracy również potwierdza  
zasadność stosowania bakteriobójczych i wirusobójczych lamp przepływowych. 

 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Główny Inspektorat Sanitarny  

potwierdzają skuteczność promieniowania UV-C  
i rekomendują taką metodę jako sposób na walkę z pandemią COVID-19. 

 

AKTUALNA CENA: NBVE60/60PRC 
 

Więcej o produktach Ultraviol znajdziecie Państwo na stronach:  
www.ultraviol.pl  lub https://ultraviolsklep.pl/ 
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