
 

 

 

NBVE60/30P - Lampa bakteriobójcza przepływowa  

(dwufunkcyjna)- przejezdna 
 

Producent: Ultraviol sp.j. (Polska) 

Skuteczność działania:  99,99 %   

Bezpieczeństwo stosowania: 

 

Lampa  NBVE60/30P - dezynfekuje: 

• powietrze 

• powierzchnie. 

 

 

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.  

 

 

Zastosowanie w/w lampy bakteriobójczej: 

• gabinety lekarskie, 

• przedszkola i żłobki; 

• szpitale; 

• przychodnie; 

• laboratoria przemysłu 

farmaceutycznego; 

• gastronomia (np.: kuchnie 

szkolne, kuchnie restauracji) 

• hotelarstwo 

• także w branży spożywczej i 

kosmetycznego 

• izby przyjęć, 

• apteki, 

• poczekalnie, 

• hale sportowe, 

• hale produkcyjne, 

• laboratoria medyczne i 

niemedyczne 

• pomieszczenia techniczne, 

gdzie odbywa się produkcja 

żywności a także w branży 

spożywczej i kosmetycznej 

• pomieszczenia, w których 

występują skupiska ludzi, 

 

 

Rodzaj obudowy: blacha kwasoodporna, łatwość dezynfekcji i mycia lampy, szczelność, pełne 

bezpieczeństwo personelu, prostota wymiany filtrów powietrza bez użycia narzędzi  

 

Dostępne wersje: 

• malowana proszkowo w kolorze białym 

• wersja INOX 
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Parametry techniczne: 

• napięcie zasilania: 230 V 50 Hz 

• pobór mocy: 115 W 

• wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 2x30W 

• zewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 1x30W 

• natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 100 µW/cm2 

• trwałość promiennika: 9.000 h 

• wydajność wentylatora: 132 m3/h 

• dezynfekowana kubatura: 25-50 m3 

• zasięg działania lampy: 10-20 m2 

• klasa zabezpieczenia ppor.: I 

• typ obudowy: IP 20 

• wymiary kopuły: 1125 x 285 x 130 mm 

• wymiary: 600 x 1300 x 600 mm 

• masa: 13,0 kg 

 

Wyposażenie podstawowe: 

• trzy promienniki z czego:  

o jeden - zewnętrzny umożliwia dezynfekcję całego pomieszczenia podczas nieobecności 

użytkowników pomieszczeń 

o dwa - wewnętrzne pozwalające na skuteczną dezaktywację wirusów, grzybów, pleśni i innych 

drobnoustrojów nawet podczas funkcjonowania gabinetu (tzn. kiedy personel i pacjenci znajdują 

się w pomieszczeniu) 

 

Wyposażenie dodatkowe (na zamówienie klienta): 

• L - model indukcyjny z wyświetlaczem o wskazaniu do 1 godziny. Licznik nie posiada akustycznej 

sygnalizacji informującej o konieczności wymiany promienników 

• LW – licznik elektroniczny z wyświetlaczem czteropolowym (wskazanie z dokładnością do 1  godziny; 

funkcja akustycznej sygnalizacji informującej o konieczności wymiany promienników) 

• RC – pilot zdalnego sterowania.  Zalecany przy stosowaniu II funkcji (bezpośredniego działania). Pilot 

pozwoli na uruchomienie lampy z pewnej odległości przez co skrócony zostanie czas naświetlenia 

użytkownika lampy, 

• MD – czujnik ruchu. Pozwoli na wyłączenie II funkcji (dezynfekującej powierzchnie) w momencie 

wykrycia ruchu w pomieszczeniu przez co użytkowani pomieszczenia nie zostanie poddany naświetleniu. 

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy również potwierdza zasadność   

stosowania bakteriobójczych i wirusobójczych lamp. 

 

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: NBVE60/30P 
 

Więcej informacji o produktach Ultraviol znajdziecie Państwo na stronach: 

https://ultraviol.pl/ i  https://ultraviolsklep.pl/ 
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