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                           Lampă bactericidă cu dublă funcție de sterilizare: UVC și ozon  
 
   Lampa cu dublă funcție de sterilizare: UVC și Ozon, are o putere de 38 W și este soluția perfectă pentru 
dezinfectarea completă a aerului și a suprafețelor din încăperi, având un unghi de acțiune de 360 grade, ce 
poate acoperi suprafețe de până la 60 m2. Tubul Quartz UVC, sterilizează și distruge patogeni bacterieni, 
inclusiv stafilococ, salmonella, viruși, acarieni, mucegaiuri etc.                                                                                                                                
Difuzarea ozonului în aer oferă avantajul de a ajunge în toată încăperea, ucigând bacteriile și îndepărtând 
mirosurile, iar razele UVC acționează la 360 grade, având un efect puternic de sterilizare.                                                         
Razele UVC distrug structura moleculară a microorganismelor provocând ruperea lanțului ADN, ceea ce 
duce la incapacitatea acestora de a se reproduce și de a supraviețui, reușind astfel cu o singură utilizare să 
obțineți efectul de sterilizare în proporție de 99%. 
 
UTILIZARE:                                                                                                                                                                   

Lampa trebuie poziționată pe o suprafață dreaptă, stabilă, de preferat în centrul încăperii pentru a îi permite 
funcționarea la un unghi de 360 grade. După pornire, aveți un timp de 10 secunde pentru a părăsi 
încăperea până la începerea funcționării lămpii.                                                                                                                                                  
La o singură apăsare de buton, funcționează 30 minute, la două apăsări 60 minute ! 
Intrați în incintă după oprirea funcționării lămpii și aerisiți bine (în timpul sterilizării ozonul prezintă un miros 
specific).                                                                                                                                                                                               
Lampa poate fi folosită de 2-3 ori pe săptămână, înainte de utilizare se eliberează incinta de persoane, 
animale de companie și plante, iar după utilizare se aerisește foarte bine.      
   
TIMP DE UTILIZARE:                                                                                                                                                                                                  

-suprafețe de 30 m2 ( dormitor, camera de zi, cabinet, hol etc.) - timp funcționare 30 min                                                   
-suprafețe de 60 m2 ( camera de zi, birou, magazin, salon etc.) - timp funcționare 60 min. 
 
ATENȚIE:                                                                                                                                                                                                  
Nu lăsați aparatul nesupravegheat, la îndemâna copiilor sau a persoanelor lipsite de discernământ (cel mai 
bine închideți cu cheia camera în care acesta funcționează).                                                                                                           
Nu folosiți aparatul în alte scopuri.                                                                                                                                                  
Lumina ultravioletă UVC directă este dăunătoare pentru piele și ochi.                                                                                         
Nu vă dezinfectați mâinile cu această lampă, folosiți lumina ultravioletă UVC doar pentru dezinfecția 
obiectelor.                                                                                                                                                                                              
Lucruri precum tablouri, pânze, fotografii și în general obiecte care pot fi deteriorate de lumina soarelui, nu 
sunt, de asemenea, recomandate să fie expuse la lumina directă a lămpii UVC.                                                                                  
După sterilizare, aerisiți încăperea timp de 20-30 minute.    
                                                                        
 
DATE TEHNICE: 
1. Sursa de alimentare: 220-240V AC,50/60Hz                       
2. Putere: 38 W 
3. Zona acoperită: până la 60 m2 

4. Dimensiuni: 140 x 150 x 437 mm 
5. Greutate: 0.83 kg 
6. Durata de viață: 6000 h 

                
 

 


