
 
 
 

Lampy bakteriobójcze przemysłowe - Klasa obudowy IP65 
Producent: Ultraviol sp.j - Polska. 
doświadczenie: Prawie 30 lat doświadczenia w produkcji systemów 
dezynfekcji UV-C. 
 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wytwórców i producentów, Ultraviol 
stworzył produkty trwale i skutecznie zwalczające mikroorganizmy. Czystość 
bakteriologiczna w każdym zakładzie jest warunkiem dopuszczenia do 
sprzedaży wyrobów gotowych. Czystość w zakładzie produkcyjnym przekłada 
się przede wszystkim na zdrowie odbiorców i co równie ważne, na dobrą 
opinię potencjalnych odbiorców.  
  
Lampy NBV (IP65) - od kilkunastu lat świetnie sprawdzają się: na taśmach 
produkcyjnych, sortowniach, laboratoriach, magazynach, chłodniach. 
Proponowane przez Ultraviol systemy UV-C niezwykle skutecznie dezynfekują 
także: opakowania, taśmy i ciągi produkcyjne, 
  
Nasza metoda likwidacji pierwotnych i wtórnych skażeń mikrobiologicznych 
polega na zastosowaniu lamp bakteriobójczych emitujących promieniowanie 
ultrafioletowe UV-C o długości fali 254 nm. Światło o tej długości fali w 
skuteczny sposób niszczy wszelkie mikroorganizmy wraz z ich formami 
przetrwalnikowymi, bez możliwości uodpornienia się na ten rodzaj 
dezynfekcji. Bardzo istotne znaczenie ma również fakt, że światło UV-C 
odstrasza szczury, myszy i inne gryzonie. 
  
Stosowanie lamp bakteriobójczych  UV-C to tani i prosty sposób na istotne 
polepszenie czystości mikrobiologicznej produktów, powietrza 
i pomieszczeń oraz pozwala na ograniczenie w procesie technologicznym 
drogich i szkodliwych dla zdrowia chemikaliów. Instalacja lamp 
bakteriobójczych nie wymaga modernizacji ciągów produkcyjnych 
ani specjalnych nakładów finansowych.  
 
Możliwość mocowania sufitowego. 
Nasze lampy spełniają wszelkie wymagania bezpieczeństwa elektrycznego,  
są łatwe w instalacji a zastosowane promienniki UV-C firmy Philips 
zapewniają długotrwałą i bezawaryjną eksploatację. Firma nasza stosuje 
system zarządzania jakością ISO 9001 oraz dotyczącą wyrobów medycznych 
ISO 13485 wydane przez TUV NORD. 
  

Nasza dewiza to: sterylność, trwałość, prostota, 
oszczędność, bezpieczeństwo. 
  
Foliowanie świetlówek bakteriobójczych 
W lampach bakteriobójczych przemysłowych stosujemy powlekane 
świetlówki bakteriobójcze specjalną powłoką zabezpieczającą przed 
wydostaniem się szkła w przypadku stłuczenia lub uszkodzenia (jt. tzw. 
foliowanie antyrozbryzgowe). Foliowanie świetlówek jest zgodne z 
wymogami bezpieczeństwa UE oraz systemu HACCP. 
Korzyści z zastosowania folii: zabezpieczenie przed ewentualnym 
rozpryskiem szkła i innych wewnętrznych elementów świetlówki w razie jej 
przypadkowego upadku lub potrącenia lampy. 
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Ultrafiolet nie przenika szkła (innego niż zastosowane w promiennikach), pleksi i tym podobnych materiałów w związku z 
czym folia antyrozbryzgowa jest jedynym materiałem możliwym do zabezpieczenia świetlówek ultrafioletowych przed 
rozpryskiem. 
  
Lampy bakteriobójcze montuje się do sufitu, ściany, podwiesza na linach. 
Istnieje możliwość wykonania statywu lampy bakteriobójczej umożliwiającego ustawienie lampy nad taśmociągiem, blatem 
itd. 
  
Lampy bakteriobójcze przemysłowe wykonane są w klasie IP65 gwarantującej pyłoszczelność i kroploszczelność. Odbłyśnik 
z blachy kwasoodpornej, korpus odporny na uszkodzenia. Świetlówki bakteriobójcze o mocy 2x30W i 2x36W zapewniają 
emisję dużego natężenia bakteriobójczego skutecznego w likwidacji bakterii, pleśni i grzybów.  
  
Lampy bakteriobójcze dobiera się do powierzchni i kubatury. 
Lampy o mocy 2x30W do pomieszczeń 20-25m2 przy wysokości do 4m 
Lampy o mocy 2x36W do pomieszczeń 25-30m2 przy wysokości do 4m 
  
W większych pomieszczeniach należy zwiększać ilość lamp proporcjonalnie wg w/w zasady. 
Niskie temperatury obniżają skuteczność działania promieni UV-C. Promienniki należy utrzymywać w czystości tak aby kurz 
nie utrudniał emisji promieniowania UV-C. 
  
W ofercie produkcyjnej posiadamy także lampy przepływowe z wymuszonym obiegiem powietrza do dezynfekcji w 
obecności personelu. 
  
Do każdej lampy bakteriobójczej przemysłowej można zastosować licznik czasu pracy promienników. 
  
Najczęstsze zastosowania lamp bakteriobójczych w przemyśle spożywczym: 
Dezynfekcja ogólna hal produkcyjnych i maszyn 
Dezynfekcja ogólna pomieszczeń, w których realizowany jest proces pakowania 
Dezynfekcja miejscowa dozownika i podajnika (taśmy) w czasie pakowania 
Dezynfekcja ogólna pomieszczeń przejściowych, śluz 
Dezynfekcja opakowań - pojemników, kubków, wieczek, folii, taśm 
Dezynfekcja ogólna powietrza i powierzchni w magazynach 
Zapobieganie powstawania zakażeń wtórnych 
 

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

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

