
 

Lampa bakteriobójcza NBV15P 
(bezpośredniego działania – wersja przejezdna bez licznika czasu pracy) 

 
Polski producent:  Ultraviol sp.j.  
Skuteczność działania: 99,99 % potwierdzona badaniami 
 
Cel lampy: 
wykorzystywane są do podniesienia i utrzymania poziomu czystości mikrobiologicznej pomieszczeń poprzez:  

• dezynfekcję powietrza (w trakcie emisji promieniowania przez lampę UV-C) 

• dezynfekcję powierzchni poprzez promieniowanie bezpośrednie docierające do naświetlanej powierzchni. 
 
Sposób montażu: 
P – wersja przejezdna, urządzenie dostarczane ze statywem i pięcionogiem 
widocznymi na zdjęciu z prawej.  
 
Parametry techniczne: 

• napięcie zasilania: 230 V 50 Hz  

• pobór mocy: 18 W 

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

• element emitujący promieniowanie UV-C: 15W 

• natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m : 0,9 W / m2 

• trwałość promiennika: 9000 h 

• dezynfekowana powierzchnia: 6-8 m2 

• obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 270 ° 

• klasa zabezpieczenia ppor.: I 

• typ obudowy : IP 20  

• rodzaj pracy: ciągła  

• wymiary kopuły: 500 x 85 x 135 mm 

• masa kopuły: 2 kg 

• wysokość statywu: 1800 mm 
 
Wyposażenie dodatkowe (na zamówienie klienta za dopłatą):  
Lampa UVC może być dodatkowo wyposażona w:  
L – licznik czasu bez wyświetlacza. Na 50 godzin przed upływem czasu trwałości promienników, urządzenie sygnalizuje 
dźwiękiem przerywanym konieczność zaopatrzenia urządzenia w nowy promiennik. Lampa nosi nazwę: NBV15PL  
LW – licznik czasu pracy z wyświetlaczem 4-polowym. Lampa nosi nazwę: NBV15PLW 
 
Zalecenia stosowania: 
 Przed uruchomieniem urządzenia należy zabezpieczyć bądź wynieść z pomieszczenia rośliny i zwierzęta. 
Promieniowanie UV-C działa na wszystkie organizmy żywe. Po bezpośrednim uruchomieniu lampy UV-C należy opuścić 
pomieszczenie i zamknąć drzwi, tak by promieniowanie UV-C nie wydostawało się z pomieszczenia.  
 
Miejsce zastosowania: 

• Bloki operacyjne 

• gabinety zabiegowe 

• gabinety opatrunkowe 

• sale chorych 

• przychodnie 

• laboratoria 

• apteki  

• w przemyśle farmaceutycznym, 

• w przemyśle spożywczym i kosmetycznym 

• instytuty medyczne 

• szpitalach 

• salonach kosmetycznych 

• salonach fryzjerskich 

• innych podmiotach niemedycznych jest równie 
proste. 

 
 

https://ultraviol.pl/produkty/lampy-bakteriobojcze-nbve-i-nbv/lampy-bakteriobojcze-bezposredniego-dzialania/nbv-15-p/
https://ultraviol.pl/produkty/lampy-bakteriobojcze-nbve-i-nbv/lampy-bakteriobojcze-bezposredniego-dzialania/nbv-15-p/
https://ultraviol.pl/
https://ultraviol.pl/produkty/lampy-bakteriobojcze-nbve-i-nbv/lampy-bakteriobojcze-bezposredniego-dzialania/nbv-15-p/
https://ultraviol.pl/produkty/lampy-bakteriobojcze-nbve-i-nbv/lampy-bakteriobojcze-bezposredniego-dzialania/nbv-15-p/
https://ultraviol.pl/produkty/lampy-bakteriobojcze-nbve-i-nbv/lampy-bakteriobojcze-bezposredniego-dzialania/nbv-15-p/
https://ultraviol.pl/produkty/lampy-bakteriobojcze-nbve-i-nbv/lampy-bakteriobojcze-bezposredniego-dzialania/nbv-15-p/
https://ultraviol.pl/produkty/lampy-bakteriobojcze-nbve-i-nbv/lampy-bakteriobojcze-bezposredniego-dzialania/nbv-15-pl/
https://ultraviol.pl/produkty/lampy-bakteriobojcze-nbve-i-nbv/lampy-bakteriobojcze-bezposredniego-dzialania/nbv-15-plw/
https://ultraviol.pl/produkty/lampy-bakteriobojcze-nbve-i-nbv/lampy-bakteriobojcze-bezposredniego-dzialania/nbv-15-p/
https://ultraviol.pl/produkty/lampy-bakteriobojcze-nbve-i-nbv/lampy-bakteriobojcze-bezposredniego-dzialania/nbv-15-p/


 

 
UWAGA: 
Ilości i moc lamp bakteriobójczych bezpośredniego działania serii NBV na jedno pomieszczenie zależy od wielu 
zmiennych, takich jak: wielkość, wysokość i ukształtowanie pokoju, wielkość współczynnika odbicia powierzchni 
(ścian) w pomieszczeniu, temperatura, wilgotność i stopień zapylenia powietrza, odporność mikrobów. Duża ilość 
czynników, które należy mieć na uwadze przy doborze urządzenia, uniemożliwia jednoznczne określenie ilości lamp 
bakteriobójczych bezpośredniego działania serii NBV w wybranym pomieszczeniu. 
 
Z praktycznej strony możemy założyć, że osiągniemy wystarczający stopień czystości mikrobiologicznej stosując: 
- lampę 15W na pow. do 8 m2 
- lampę 2x15W na pow. do 12 m2 
- lampę 30W na pow. do 15 m2 
- lampę 2x30W na pow. do 22 m2 
W pomieszczeniu o wys. 2,5m do 3m w warunkach pokojowych. 
 
Dodatkowo:  

• skuteczność funkcjonowania lamp bakteriobójczych potwierdzona badaniami  

• wszelkie wymagane certyfikaty 
 

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

 
AKTUALNA CENA: NBV15P 

 
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. 
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