
 

 
 

NBV2x30NLW - Lampa bakteriobójcza  

(bezpośredniego działania, wersja naścienna z licznikiem LW) 
 

Producent: Ultraviol Sp.j - Polska 

Skuteczność działania: 99,99 % - potwierdzona badaniami 

Przeznaczenie: dezynfekcja powierzchni i powietrza 
 

Cel lampy: 

Dezynfekcja powierzchni (którą naświetla emitowane promieniowanie) i jednocześnie dezynfekcja powietrza (powietrze 

przez które przenika promieniowanie docierające do powierzchni). Dezaktywuje wirusy, pleśnie, grzyby oraz różne 

drobnoustroje 
  
Parametry techniczne: 

• Napięcie zasilania: 230V 50Hz 

• Pobór mocy: 66 W 

• Element emitujący promieniowanie UV-C: 2x30W  

o Natężenie promieniowania UV-C w 

odległości 1 m: 3,6 W/m2 

• Obrót lampy (możliwość ustawienia kąta 

naświetlenia):  230° 

• Trwałość promiennika: 9.000 h 

• Dezynfekowana powierzchnia: 18-22 m2 

• Klasa zabezpieczenia ppor.: I  

• Typ obudowy: IP20 

• Rodzaj pracy: ciągła  

• Wymiary kopuły: 960 x 85 x 145 mm  

• Masa kopuły: 5 kg 

• Długość wysięgnika: 500 mm 

• Montaż do instalacji elektrycznej - przewód zakończony kostką do wpięcia w instalację, 

• "LW" - Licznik z wyświetlaczem LW 4-polowym - uniwersalny sprzęt umożliwiający kontrolowanie czasu pracy 

danego urządzenia. Można go stosować między innymi w lampach bakteriobójczych. NBV30SLW to lampa 

bakteriobójcza wyposażona dodatkowo w licznik cyfrowy z wyświetlaczem.  

 

Wersja z licznikiem L: bez wyświetlacza, z akustyczną sygnalizacją momentu wymiany, promiennika. NBV2x30NL 
 

W skrócie: 

•  lampy NBV2x30NLW 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,  

• skuteczność działania lamp bakteriobójczych potwierdzona badaniami i wszelkie wymagane certyfikaty  
 

Miejsce zastosowania: 

Bloki operacyjne 

gabinety zabiegowe 

sale chorych 

przychodnie 

laboratoria 

apteki  

w przemyśle 

farmaceutycznym, 

w przemyśle spożywczym i 

kosmetycznym 

placówki medyczne inne 

niż w/w 

szpitale 

salony kosmetyczne 

salony fryzjerskie 

inne placówki niemedyczne 

 

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: NBV2x30NLW 
 

Więcej informacji o produktach Ultraviol znajdziecie Państwo na stronach:  

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