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Işık ile Koruma
HTL GÜNEŞ UVGI Işıkla Temizleme

Son derece etkili sterilizasyon ve temizlik için ideal olan 253.7nm UV ışığı,

Teknolojik olarak mikroorganizmaların% 99,9'unu yok ettiği kanıtlanmış,

PHILIPS/OSRAM UV-C lambaları ve  balastları,

UV çalışma alanına giren insanlar tespit edildiğinde sistemi kapatmak için IR 

sensörü ile donatılmıştır

Operasyonel güvenliği artırmak için 30 saniye gecikmeli başlatma

Ozonsuz emisyonlar

180/360 derece kapsama alanı

HTL UV GÜNEŞ GILight is OSRAM PHILLIPS/

UV-C ışık temizleyici



UV-C: Kanıtlanmış bir teknoloji
sterilizasyon ve temizleme

HTL GÜNEŞ UVGI

Küreselleşme ve artan seyahat, dünya halk sağlığına daha fazla dikkat çekiyor. Birçok bilimsel 
araştırma kurumu ve ilaç şirketleri bu tür zorlukların üstesinden gelmek için çözümler sağlamak için 
çalışmalar yapıyor. UV-C radyasyonu yüksek enerjili UV-C lambalar tarafından üretilen, çok yönlü 
olan 253,7 nm dalga boyu aralığında ışınım üretir. Suyu dezenfekte etmek, diğer sıvılardaki, 
yüzeylerdeki, yiyeceklerdeki, ürünler ve havadaki  zararlı mikro organizmaları yok etmek için 
kullanılabilir . UV-C teknolojisi ile tüm patojenlerin% 99,99'undan fazlasını saniyeler içinde yok etmek 
mümkündür, kimyasal eklemeden, zararlı yan etkiler olmadan ve yüksek verimli, ucuz güvenilir bir 
çözümdür. 

Mikroorganizmaların (bakteri ve virüs) hücre çekirdeği,  
bir kimyasal olan timin içerir. Bu element, UV-C ışığını 253.7nm dalga 
boyunda emer ve hücreler bir ölçüde değişir (timin dimerlerinin oluşumu) artık 
çoğalamaz ve hayatta kalamaz.
- Bu ürün çalışma sırasında UV-C ışığı yayar. İnsanların ve hayvanların 
gözlerine veya derilerine doğrudan veya yansımalı UV-C ışığına maruz 
kalmaktan daima kaçının 
- Bu ürün hizmet halindeyken insanları ve hayvanları çalışma alanının dışında 
tutun.
- Bu ürün yalnızca iç mekan hava temizleme amaçları için tasarlanmıştır ve 
başka bir amaçla veya aydınlatma amaçlı kullanılamaz.

DNA / RNA'nın öğesi

Daha fazla ayrıntı için lütfen kullanım kılavuzuna bakın.
- UV-C (253,7 nm) mikroorganizmaların hücre duvarına nüfuz eder
- UV-C'nin yüksek enerjili fotonları hücre proteinleri ve DNA / RNA tarafından emilir.
- UV-C protein yapısına zarar vererek metabolik bozulmaya neden olur
- DNA / RNA kimyasal olarak değiştirilir, böylece organizmalar artık çoğalamaz
- Mikroorganizmalar artık metabolize edemediği veya çoğalamadığı için, UV-C ışığı UV-C 
çalışma alanını etkili ve güvenli bir şekilde sterilize eder.

Güvenlik Uyarısı



Türkiye de üretilmiştir.
Üstün kaliteli
253.7nm UV-C ışık çıkışı
Ozonsuz emisyonlar

OSRAM HNS® UV lambası

Açma/kapama 

Düğme

Sigorta 

Cam Sigorta 

Priz
Elektrik kablosu

Duy

Kolay takılabilir

Hareket  Sensorü

Zaman Rölesi

Geciktirme ve 

otomatik 

kapanma ayarı

Kolay montaj

Cihazı açmadan montaj

Dahili Balast

OSRAM balastları

İnsan varken çalışmaz

30s gecikmeli başlatma

IR sensörü cihazı  kapatır

Sistem yaklaşan insanları algılar

UV çalışma alanı montaj yüksekliğine bağlı 

olarak 40-60m2 arası kapsama alanı,

Bu armatür, zeminden ölçülen 

rasında  montaj yüksekliği ile tavana veya 

duvara monte edilebilir.

2.5 ve 4m. a

Uygulama yönergesi

Bir armatür setinin kapsama alanı 15-20 m2'dir

<10m2, 30 dakika önerilir

- 10 - 15m2, 60 dakika önerilir

- 15 - 20m2, 90 dakika önerilir

Alan yukarıda belirtilen alandan daha büyükse, birden fazla armatür kullanmanızı öneririz.

Ürün adı :HTL GÜNEŞ UVGI MINI ECO
IGiriş voltajı :220 V - 240 V, 50/60
Güç :20 W
Ampul Watt :15 W
Güç Faktörü: :>0,9
UV-C output :253,7nm
UV-C irradiance :9000 h
Nemlilik :<%81
Lamp Lifetime :9000 h

Kullanım alanları

Su temizleme

Su arıtmada

Toplu su kullanımlarında

Mobil istasyonlarda

Yüzme havuzlarında

Akvaryumlarda

Balık çiftliklerinde

Yiyecek işleme fabrikalarında

Kanalizasyon sistemlerinde

Hava temizleme

Hastaneler

Doktor muayenehaneleri

Temiz odalar

Ofis odaları

Depolama odaları

Yiyecek işleme

Kamusal yoğunluklu odalar

Hayvan ahırları

Yüzey temizleme

Hastaneler, mikroplu alanlar

Sağlık ocakları

Yiyecek endüstrisi

İlaç endüstrisi

Eczaneler

Oteller

Okullar
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