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Equipment

Czyste powietrze dzięki 
dezynfekcji UVC.

ź  Wysoka wydajność - w 6 minut 
3oczyszcza 80m  powietrza 

2(pomieszczenie o pow. 30m )

ź  5 podwójnych lamp UVC

ź  Wysoki stopień sterylizacji 
powietrza - do 99,9% 

ź Bezpieczny dla osób przebywających 
w pomieszczeniu
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Sterylizator powietrza
FagronLab™ UVGI-80

Oczyszczanie powietrza w pomieszczeniu 
promieniowaniem UVC pozwala usunąć 
wirusy, bakterie i pierwotniaki.

 

ź wysoka wydajność cyrkulacji powietrza (800m³/h),

ź mobilność i łatwa obsługa pozwalają wykorzystać 1 sterylizator    
w różnych lokalizacjach adekwatnie do potrzeb,

ź bezpieczeństwo - możliwość sterylizacji powietrza w zamkniętym 
pomieszczeniu przy jednoczesnej obecności w nim ludzi,

ź skuteczność potwierdzona testami - eliminacja czynników 
zakaźnych przenoszonych drogą kropelkową, obecnych               
w powietrzu (airborne microorganisms),

Sterylizator powietrza UVGI-80 przeznaczony jest do dynamicznej 
dezynfekcji powietrza za pomocą promieniowania UVC od długości 
fali 253,7 nm. Parametry techniczne sterylizatora FagronLab UVGI-80 
w powiązaniu z jego cechami użytkowymi oraz skutecznością 
bakterio i wirusobójczą lamp UVC stanowią o jego wyjątkowych 
zaletach: 

ź unikalna konstrukcja bocznych wlotów i wylotu powietrza, 
zmniejsza wymaganą przestrzeń dzięki czemu urządzenie może 
być umieszczone przy ścianie.

ź posiada aż 5 podwójnych lamp UV,
ź dzięki zastosowaniu metalowej, trwałej obudowy, urządzenie    

jest wygodne w codziennej konserwacji oraz zapewnia cichą 
pracę wentylatora,

ź emituje światło UVC niszczące m.in. cienką warstwę lipidową 
koronawirusów, w tym SARS-CoV-2,
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Wydajność pracy

Zasilanie AC 220 V ± 10 %
50/60 Hz

Zakres temperatur -10 °C ~ 40 °C

Wilgotność ≤ 80 %

Ciśnienie atmosferyczne 600 hpa ≈ 1060 hpa

Zgodnie z klasyfikacją w zakresie ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym, urządzenie to zostało przypisane do klasy II, typ B, 
wyposażenie ogólne

Mini sterylizator UVC z ładowarką indukcyjną

Mini sterylizator UVC przeznaczony jest do szybkiej dezynfekcji  
przedmiotów codziennego użytku np. smartfon, biżuteria, klucze 
lub okulary. Ładowarka jest odpowiednia dla wszystkich typów 
smartfonów i urządzeń z obsługą Qi.

 

 

Wielkość urządzenia (W x D x H) 190 x 90 x 25 mm

Wielkość opakowania (W x D x H) 220 x 120 x 44 mm

Dane techniczne

Wymiana powietrza ≥ 800 m³/h

Poziom hałasu ≤ 55 dB

Pobór mocy ≤ 260 W

Wielkość urządzenia (W x D x H) 425 x 300 x 830 mm

Wielkość opakowania (W x D x H) 510 x 384 x 930 mm

Waga netto 28.5 kg
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Parametry techniczne

Wymiana powietrza ≥800m3/h

Poziom hałasu ≤55dB

O3
3≤0.1mg/m

≤80m3

≤5μw/cm2

 Środowisko 
pracy

Zakres temperatur -10°C~40°C

Wilgotność ≤80%

Ciśnienie atmosferyczne 600hPa ~ 6010hPa

Pobór mocy ≤260W

Zasilanie

Stężenie      w powietrzu podczas 
dezynfekcji dynamicznej

AC220V±10%, 50/60Hz

Wielkość użądzenia (WxDxH) 425x300x830 mm

Wielkość opakowania (WxDxH) 510x384x930 mm

Waga netto 28.5 kg

Nieszczelność ultrafioletu

Kubatura pomieszczenia

X-rays UV

UV-C UV-B UV-AVacum UV
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Widzialne światło
Czyste powietrze dzięki dezynfekcji UVC
·S kutecznie zapobiega rozprzestrzenianiu się wirusów 
·W ysoka wydajność 
w 6 minut oczyszcza 80m3 powietrza (30m2) 
·5  podwójnych lamp UVC
·S topień sterylizacji powietrza do 99,9% 
Bezpieczny dla osób przebywających w pomieszczeniu

Sterylizator FagronLab UVGI-80 ma szerokie zastosowanie, może 
być z powodzeniem wykorzystany m.in. w szpitalach, gabinetach 
lekarskich, aptekach, poczekalniach, biurach i punktach 
usługowych, szkołach, przedszkolach lub żłobkach. 
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