
 

NBVE110/55SL - lampa bakteriobójcza i wirusobójcza (dwufunkcyjna)  
w wersji sufitowej z licznikiem  

 
Producent: Ultraviol sp.j. (Polska) 
Skuteczność działania – 99,99 % potwierdzona badaniami, 

    
 

Zalety lampy bakteriobójczej NBVE110/55SL: 
• sposób montażu: S – sufitowy (naścienno-sufitowa) dzięki umieszczeniu urządzenia na ścianie/suficie 

oszczędzacie Państwo miejsce na podłodze 
• właściwości energooszczędne: mały pobór mocy pozwala zaoszczędzić nawet 300 zł w skali miesiąca 
• zewnętrzny promiennik (I-sza funkcja) bezpośredniego działania pozwala na dezynfekcję całego 

pomieszczenia – opcja często stosowana podczas wyłączenia pomieszczeń z użytkowania, 
• druga funkcja (dezynfekcja powietrza) pozwala dezynfekować powietrze w obecności ludzi bez opuszczania 

pomieszczenia, 
• urządzenie posiada badania wykonane w laboratorium mikrobiologicznym – sprawozdanie w załączniku 
• lampa posiada również atest higieniczny PZH (Państwowy Zakład Higieny) – Atest w załączniku 

 
Dostępne wersje:  

• malowana proszkowo w kolorze białym (zdj. Nr. 1) 
• wersja INOX (zdj. Nr. 2) 

 
Wyposażenie podstawowe:  

• L – model indukcyjny z wyświetlaczem o wskazaniu do 1 godziny. Licznik nie posiada akustycznej 
sygnalizacji informującej o konieczności wymiany promienników. 

• trzy promienniki z czego:  
o zewnętrzny umożliwia dezynfekcję całego pomieszczenia podczas nieobecności ludzi w 

pomieszczeniu, 
o wewnętrzne pozwalają 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): 

• LW – licznik elektroniczny z wyświetlaczem czteropolowym (wskazanie z dokładnością do 1  godziny; 
funkcja akustycznej sygnalizacji informującej o konieczności wymiany promienników) 

• Pilot RC - pilot zdalnego sterowania, wskazany jest w przypadku utrudnionego dostępu do lampy i 
minimalizacji kontaktu promieniowania UV-C  emitowanego przez promiennik zewnętrzny. 

 
Lampa wirusobójcza i bakteriobójcza doskonale sprawdza się w: 

• żłobkach, przedszkolach i salach zabaw dla dzieci 

• gabinetach lekarskich 

• szpitalach 

• gastronomii i hotelarstwie 

• przychodniach 

• branży spożywczej, kosmetycznej i farmaceutycznej 

• korytarzach 

• poczekalniach 

• halach produkcyjnych 
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Parametry techniczne: 

• napięcie zasilania: 230 V 50 Hz 
• pobór mocy: 145 W 
• wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55 W 
• zewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 1x55 W  
• natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 150 µW/cm2 
• trwałość promiennika: 9.000 h 
• wydajność wentylatora: 199 m3/h 
• dezynfekowana kubatura: 45-90 m3 
• zasięg działania lampy: 18-36 m2 
• klasa zabezpieczenia ppor.: I 
• typ obudowy: IP 20   
• wymiary kopuły: 1125 x 285 x 130 mm  
• wymiary: 1190 x 400 x 130 mm 
• masa: 9,5 kg 
• Montaż do instalacji elektrycznej - brak kabla z wtyczką 230V 

 
Dwufunkcyjna lampa wirusobójcza i bakteriobójcza posiada 2 indukcyjne liczniki czasu pracy, które są standardowo 
montowane na kopule lampy. Liczniki wskazują czas przepracowany przez daną funkcję z dokładnością do 1 godziny. 
Istnieje możliwość zamówienia licznika elektronicznego z akustyczną sygnalizacją momentu wymiany promienników 
oraz wyświetlaczem czteropolowym. Taki licznik montowany natynkowo może zliczać czas pracy jednej 
funkcji. Bezpieczna dezynfekcja powietrza wewnętrznymi promiennikami umożliwia korzystanie z lampy w obecności 
personelu i klientów - funkcja przepływowa. W przypadku drugiej funkcji - zewnętrznego promiennika, podobnie jak 
przy stosowaniu lamp wirusobójczych i bakteriobójczych bezpośredniego działania, człowiek nie może znajdować się 
wewnątrz pomieszczenia. Promieniowanie UV-C jest wyjątkowo skuteczne w dezaktywacji wirusów, bakterii, 
grzybów oraz wszelkich mikroorganizmów szkodliwych dla człowieka. Należy jednak pamiętać, że UV-C jest również 
niebezpieczne dla skóry i oczu. Najwyższe parametry dezynfekcyjne potwierdzone są badaniami w laboratoriach 
mikrobiologicznych. Urządzenie odznaczone jest licznymi certyfikatami, w tym atestem Państwowego Zakładu 
Higieny. Blacha kwasoodporna zastosowana w procesie produkcji obudowy zwiększa właściwości dezynfekcyjne 
lampy. 

 
Centralny Instytut Ochrony Pracy również potwierdza zasadność stosowania  

bakteriobójczych i wirusobójczych lamp przepływowych. 
 

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: NBVE110/55SL 

 
 Więcej o produktach Ultraviol na stronach:  

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