
 

NBVE60S - Lampa bakteriobójcza i wirusobójcza przepływowa UV-C 
(wersja sufitowa bez licznika czasu pracy ) 

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

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

• ochrona ludzi w pomieszczeniach, 
• dezynfekcja powietrza (dzięki promiennikom działającym wewnątrz metalowej kopuły) 

 
Zalety lampy bakteriobójczej NBVE60S: 

• gwarancja wysokiego poziomu dezynfekcji powietrza, 
• walory energooszczędne: mały pobór mocy pozwala zaoszczędzić od 200 do 300 zł miesięcznie 
• możliwości stosowania urządzenia zarówno w obecności personelu i pacjentów w pomieszczeniu, jak i 

wówczas, kiedy nikt nie użytkuje Sali/ pokoju, 
• promienniki dezaktywują wirusy, grzyby, pleśnie, bakterie i inne drobnoustroje zarówno w powietrzu, 
• promieniowanie o długości fali 253 nm oczyszcza nie tylko powietrze, 
• lampa nie wytwarza ozonu przez co nie ma konieczności wentylacji pomieszczenia po zastosowanej 

dezynfekcji powietrza, 
• funkcja przepływowa zalecana przez cały okres użytkowania pomieszczenia przez ludzi, 
• sposób montażu: S - uniwersalna (ścienno-sufitowa) 
• urządzenie posiada wszelkie wymagane certyfikaty 
• urządzenie posiada atest PZH (Państwowy Zakład Higieny), 

 
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: 1190 x 330 x 130 mm 

• masa: 8,5 kg 

• Montaż do instalacji elektrycznej - przewód zakończony kostką do wpięcia w instalację 
 
Wyposażenie podstawowe: dwa promienniki wewnętrzne pozwalające na skuteczną dezaktywację wirusów, 
grzybów, pleśni i innych drobnoustrojów nawet podczas funkcjonowania gabinetu (tzn. kiedy personel i pacjenci 
znajdują się w pomieszczeniu) 
 
Dostępne wersje: malowana proszkowo w kolorze białym oraz INOX 
 
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), 
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Obszary działania lamp NBVE60S: 
• szkoły, żłobki, przedszkola, Kuchnie szkolne, szpitale, przychodnie, bloki operacyjne, sale chorych izby 

przyjęć, poradnie rehabilitacyjne, laboratoria, punkty pobrań, uczelnie wyższe, budynkach przemysłu 
spożywczego, pomieszczenia biurowe, korytarze, łazienki, hale, magazyny, poczekalnie, korytarze, dworce 
kolejowe, poczekalnie, kuchnie, restauracje, korytarze, pomieszczenia socjalne, stołówki, chłodnie, kina, 
teatry, muzea, galerie sztuki, gabinety stomatologiczne, salony kosmetyczne, i farmaceutycznych, gabinety 
masażu i pielęgnacji 

 
Lampa wirusobójcza i bakteriobójcza przepływowa NBVE60S bez licznika czasu pracy. Model ten skutecznie 
dezynfekuje powietrze w obecności ludzi. Bezpieczeństwo użytkowników zapewnia wymuszony przepływ powietrza 
przez komorę UV-C. Blacha kwasoodporna wspomaga właściwości dezynfekcyjne oraz pozwala utrzymać urządzenie 
w czystości. Przepływowe lampy wirusobójcze i bakteriobójcze serii NBVE są bezpiecznie dla człowieka, ponieważ 
biobójcze promieniowanie UV-C nie wydostaje się poza kopułę lampy. Przepływowe lampy wirusobójcze i 
bakteriobójcze serii NBVE w swoich kopułach emitują promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm. Promieniowanie 
UV-C nieodwracalnie dezaktywuje wszystkie wirusy, bakterie, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje. 

 
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: NBVE60S 
 

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