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Światło w walceŚwiatło w walce
z wirusami i bakteriamiz wirusami i bakteriami

STERILONSTERILON
UV-CUV-C
Nowa rodzina przenośnych lamp UV-CNowa rodzina przenośnych lamp UV-C
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DEZYNFEKCJA
ŚWIATŁEM UV-C

NEUTRALIZACJA

WIRUSÓW/BAKTERII/GRZYBÓW

99,9%

DZIAŁANIE

Technologia dezynfekcji UV jest znana od około stu lat i wykorzystywana głownie w medycynie. Jednak 

jej zastosowanie jest dużo szersze. Lampy UVC, wykorzystując światło ultrafioletowe, są jednym 

z  najskuteczniejszych urządzeń zdolnym usunąć z  powierzchni wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć 

DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu.*

• sterylizacja promieniowaniem UV-C

• kierowanie strumieniem dezynfekcji

• unieszkodliwia wszystkie wirusy, bakterie 

 i inne drobnoustroje w zasięgu działania lampy

• skuteczność działania już od kilku minut

• nie wytwarza negatywnego ozonu

STERILONSTERILON
UV-CUV-C
Nowa rodzina przenośnych lamp UV-CNowa rodzina przenośnych lamp UV-C

*używając lamp UVC do dezynfekcji należy zachować podstawowe środki
bezpieczeństwa tzn. nie znajdować się w zasięgu strumienia świetlnego
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Placówki medyczne, transport medyczny, transport 

publiczny, sklepy, punkty usługowe, spedycja, stacje 

benzynowe, administracja publiczna, placówki 

opiekuńcze i edukacyjne, domy prywatne - pokoje 

chorych, zakupy... Oraz wszystkie przedmioty 

osobiste, które wymagają dezynfekcji - telefony, 

dokumenty, karty bankowe, pieniądze... To tylko 

wybrane przykłady miejsc, gdzie można wykorzystać 

lampy UV-C STERILON.

PRZEZNACZENIE
STERILON UV-C
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Parametry lamp podawane są z zachowaniem tolerancji dopuszczonej normą. Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów produktu na nie gorsze, w toku jego 

udoskonalania oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji. Materiały prezentowane w folderze nie są ofertą handlową. Pełna, aktualna oferta Lena Lighting wraz z 

aktualnymi parametrami znajduje się na stronie www.lenalighting.pl.

Parametry lamp podawane są z zachowaniem tolerancji dopuszczonej normą. Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów produktu na nie gorsze, w toku jego 

udoskonalania oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji. Materiały prezentowane w folderze nie są ofertą handlową. Pełna, aktualna oferta Lena Lighting wraz z aktualnymi 

parametrami znajduje się na stronie www.lenalighting.pl.

• Kolor obudowy: biały
• Skuteczność dezynfekcji: 25 m2 (72 W) 35 m2 (108 W)
• Żywotność: 8000 h
• Orientacyjny czas dezynfekcji: 15 min.
• Rodzaj światła: UV-C
• Napięcie zasilające: 220-240 V
• Stopień szczelności: IP 20
• Przewód zasilający 5 m
• Wielopozycyjne ramię
• Przystosowany do montażu na stojaku Future Stand
• Dodatkowa opcja: włącznik ON-OFF
• Możliwość zawieszenia na suficie
• Wymiary (A/B/C) [mm]: 270/480/100

Zeskanuj kod
i przejdź do karty
technicznej

Zeskanuj kod
i przejdź do karty
technicznej

PLPLPLPL

• Kolor obudowy: biały
• Skuteczność dezynfekcji: 15 m2

• Żywotność: 8000 h
• Orientacyjny czas dezynfekcji: 15 min.
• Rodzaj światła: UV-C
• Napięcie zasilające: 220-240 V
• Stopień szczelności: IP 20
• Przewód zasilający 5 m
• Wielopozycyjne ramię
• Przystosowany do  montażu na stojaku uniwersalnym
• Dodatkowa opcja: włącznik ON-OFF
• Możliwość zawieszenia na suficie
• Wymiary (A/B/C) [mm]: 215/320/95

UV-CUV-C
STERILONSTERILON
36W36W

UV-CUV-C
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Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000  Środa Wielkopolska
tel. +48 (61) 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl www.lenalighting.plwww.lenalighting.pl
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