
 

NBV30N - Lampa bakteriobójcza  
(bezpośredniego działania - wersja naścienna bez licznika) 

  
Polski Producent: Ultraviol sp.j. (Polska) 
Skuteczność działania – 99,99 % potwierdzona badaniami 
Działa na: wirusy, bakterie, wszelkie organizmy żywe, kwiaty 
 
Dezynfekuje: powietrze i powierzchnie  
 
Uwaga: przed zastosowaniem lampy UV-C, pomieszczenie należy wyłączyć z użytkowania. 
 
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 powietrza (emitowane promieniowanie 

UV-C przenika przez powietrze docierając do 
powierzchni) 

 
Parametry techniczne: 

• Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz 
• Pobór mocy: 33 W 
• Trwałość promiennika: 9.000 h 
• Klasa zabezpieczenia ppor.: I 
• Typ obudowy: IP 20  
• Rodzaj pracy: ciągła 
• Masa kopuły: 3 kg 
• Wymiary kopuły: 960 x 85 x 135 mm 
• Długość wysięgnika: 120 mm 
• Element emitujący promieniowanie UV-C: 1x30 W 
• Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 2,3 W / m2 
• Dezynfekowana powierzchnia: 12-15 m2 
• Obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 200° 
• Montaż do instalacji elektrycznej - przewód zakończony kostką do wpięcia w instalację 

 
Zalety lampy bakteriobójczej NBV30N: 

• przeznaczone są do podniesienia i utrzymania poziomu czystości mikrobiologicznej pomieszczeń 

• urządzenia te emitują promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm 

• nieodwracalnie dezaktywują bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje 

• lampa bakteriobójcza skutecznie dezynfekuje powietrze i powierzchnię  

• odbłyśnik wykonany z aluminium odblaskowego o bardzo wysokiej jakości  

• przeznaczone są do stosowania na blokach operacyjnych, w gabinetach zabiegowych, opatrunkowych, salach 
chorych, przychodniach, laboratoriach, aptekach, w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i 
kosmetycznym  

• skuteczność działania lamp bakteriobójczych potwierdzona badaniami  

• wszelkie wymagane certyfikaty 
 
Wyposażenie podstawowe: promiennik zewnętrzny pozwala na skuteczną dezaktywację wirusów, grzybów, pleśni i 
innych drobnoustrojów podczas wyłączenia pomieszczeń z użytkowania. 
 
Dostępne wersje: malowana proszkowo w kolorze białym 
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Wyposażenie dodatkowe (na zamówienie klienta – za dopłatą):  

• L - model indukcyjny z wyświetlaczem o wskazaniu do 1 godziny. Licznik nie posiada akustycznej sygnalizacji 
informującej o konieczności wymiany promienników. (zalecany jest zakup lampy od razu z licznikiem) – 
NBV30NL. 

• LW - licznik elektroniczny z wyświetlaczem czteropolowym (wskazanie z dokładnością do 1 godziny; funkcja 
akustycznej sygnalizacji informującej o konieczności wymiany promienników). Lampa wyposażona w licznik 
LW to lampa NBV30NLW. 

 
Obszary działania lamp NBV30N: 

• oświata: np.: szkoły, żłobki, przedszkola, Kuchnie szkolne, 
• ochrona zdrowia  - np.: szpitale, przychodnie, bloki operacyjne, sale chorych izby przyjęć, poradnie 

rehabilitacyjne,  
• nauka – np.: laboratoria, punkty pobrań, uczelnie wyższe,  
• produkcja – np.: budynkach przemysłu spożywczego, pomieszczenia biurowe, korytarze, łazienki, hale, 

magazyny,  
• użyteczność publiczna – np.: poczekalnie, korytarze, dworce kolejowe, poczekalnie, 
• hotelarska (kuchnie, restauracje, korytarze, pomieszczenia socjalne, stołówki,) i gastronomicznej (kuchnie, 

chłodnie, 
• obiekty kultury: kina, teatry, muzea, galerie sztuki,  
• usługi: gabinety stomatologiczne, salony kosmetyczne, i farmaceutycznych, gabinety masażu i pielęgnacji 

 
Uwaga: zakup licznika odłożony w czasie (po zakupie lampy) skutkuje koniecznością odesłania lampy celem 
zamontowania dokupionego licznika. 
 

 
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: NBV30N 
 

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