
 

NBVE60PL - Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C do dezynfekcji powietrza  
(wersja przejezdna z licznikiem indukcyjnym) 

 
Polski Producent: Ultraviol sp.j. - Polska  
Skuteczność działania – 99,99 % potwierdzona badaniami, 
Bezpieczeństwo stosowania: 100% 
 
Cel lampy UV-C: 

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

• dezynfekcja powietrza (dzięki promiennikom działającym wewnątrz metalowej 
kopuły) 
 

Lampa jest bezpieczna: dezynfekcja powietrza odbywa się wewnątrz komory 
dezynfekcyjnej. Promieniowanie UV-C nie wydostaje się poza obudowę, dzięki czemu 
lampy są w pełni bezpieczne dla ludzi. 
  
Parametry techniczne: 

• napięcie zasilania: 230 V 50 Hz 
• energooszczędne - pobór mocy: 85W 
• element emitujący promieniowanie UV-C: 2x30 W 
• trwałość promiennika: 9.000 h 
• wydajność wentylatora: 132 m3/h 
• dezynfekowana kubatura: 25-50 m3/h 
• zasięg działania lampy: 10-20 m2 
• klasa zabezpieczenia ppor.: I 
• typ obudowy: IP 20  
• wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm 
• wymiary: 600 x 1300 x 600 mm 
• masa: 13 kg 
• przewód z wtyczką do kontaktu 
• licznik czasu pracy. 

 
Zastosowanie NBVE60PL: blok operacyjny, sala chorych,  laboratorium, izba przyjęć, poczekalnia, korytarze 
przychodni, gabinetów lekarskich, kosmetycznych, a także przez tysiące szpitali, klinik, POZ, korytarze i wszelkie 
skupiska ludzi.  
 
Lampa wirusobójcza i bakteriobójcza przepływowa NBVE60PL wewnątrz komory dezynfekcyjnej emituje 
promieniowanie o długości fali 253,7 nm. Takie natężenie wystarcza, aby skutecznie dezaktywować szkodliwe 
bakterie, wirusy, grzyby i inne drobnoustroje w miejscach, gdzie wymagana jest najwyższa sterylność 
mikrobiologiczna. Urządzenie jest montowane na statywie przejezdnym i wykonane z blachy kwasoodpornej. Jej 
skuteczność potwierdzona jest badaniami i certyfikatami najwyższej klasy. Przepływowe lampy wirusobójcze 
i bakteriobójcze serii NBVE produkcji Ultraviol są bezpiecznie dla człowieka, ponieważ biobójcze promieniowanie UV-
C nie wydostaje się poza kopułę lampy. Można je stosować podczas obecności pacjentów i personelu 
w pomieszczeniu. 
 

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: NBVE60PL 
 

Więcej informacji o produktach Ultraviol znajdziecie Państwo na stronach: 
https://ultraviol.pl/ i  https://ultraviolsklep.pl/ 
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