
Germicídne žiariče - AMI Nové Zámky



Germicídne žiariče - AMI Nové Zámky

Jednou z najúčinnejších foriem dezinfekcie priestorov a plôch napadnutých
choroboplodnými zárodkami, vrátane koronavírusu, je pôsobenie UV-C žiarenia.
Toto germicídne žiarenie je zdraviu škodlivé a z tohoto titulu je potrebné pri jeho
používaní dôsledne dbať na prísne bezpečnostné opatrenia! Existujú však aj
germicídne žiariče, v ktorých je zdroj tohoto žiarenia „uzavretý“ v ich dutine a ich
prevádzka procesu dezinfekcie ovzdušia je preto možná i počas prítomnosti osôb.

Germicídne žiariče sú elektrotechnické zariadenia, ktoré využívajú ako zdroj UV-C
žiarenia germicídne trubice. Toto žiarenie s vlnovou dĺžkou 254 nm ničí baktérie,
vírusy a plesne, ktoré za obvyklých okolností môžu spôsobovať závažné zdravotné
ťažkosti, pri používaní týchto germicídnich zdrojov je vedľajším produktom aj ozón,
preto sa odporúča po sterilizácii priestorov vyvetrať!

Chráňte seba, svoju rodinu, svojich zamestnancov
proti koronavírusu COVID 19
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Použitie:

Bez prítomnosti ľudí Za prítomnosti ľudíí

Možnosť použiť aj ako
prenosné so stojanom
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Priamožiariace : LEA-R+

Germicídny žiarič typu LEA-R využíva
priame žiarenie. Je možné ho
prevádzkovať len bez prítomností osôb,
zvierat a rastlín v miestnosti. Teleso tohto
žiariča je vytvorené z ocele a je povrchovo
upravené bielou práškovou farbou. Vo
vnútri telesa sú umiestnené elektronické
komponenty.

Zdroj: lineárna UV-C trubica T8 G13
Príkon: 1x15W, 1x30W
Žiarenie: priame UV-C 254nm
Stupeň krytia: IP20
Účinník: 0,95
Trieda ochrany: I.
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Priamožiariace : LEA-A+

Germicídné žiariče LEA-A využívajú priame
žiarenie. Možnosť využívať len bez
prítomností osôb, zvierat a rastlín v
miestnosti. Teleso žiariča je vyrobené z
hliníkového profilu, povrchovo upravené
bielou práškovou farbou. Tento typ je
možné pripevniť na strop alebo na lankové
závesy 1500 mm. (na objednávku aj iné
dĺžky)

Zdroj: lineárna UV-C trubica T8 G13
Príkon: 1x15W, 2x15W, 1x30W
Žiarenie: priame UV-C 254nm
Stupeň krytia: IP20
Účinník: 0,95
Trieda ochrany: I.



Germicídne žiariče - AMI Nové Zámky

Priamožiariace : LEA-A+

Stropný priamy žiarič s hliníkovým
reflektorom. Možnosť využívať len bez
prítomností osôb, zvierat a rastlín v
miestnosti. Teleso žiariča je tvorené
oceľovou konštrukciou, povrchovo
upravenou bielou práškovou farbou.
Hliníkový raster sa pripája k telesu
pomocou štyroch pružín.

Zdroj: lineárna UV-C trubica T8 G13
Príkon: 1x15W, 1x30W
Žiarenie: priame UV-C 254nm
Stupeň krytia: IP20
Účinník: 0,95
Trieda ochrany: I.
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Uzatvorené : LEA-UZM3+
Tento typ germicídnych žiaričov patrí do skupiny
dutinových žiaričov, slúži na dezinfekciu vzduchu v
interiérových priestoroch. Možnosť používať aj za
prítomnosti ľudí, zvierat a rastlín v miestnosti.
Ventilátor umiestnený na jednom konci žiariča nasáva
vzduch do pracovného priestoru, kde pôsobením UV-C
žiarenia dochádza k jeho intenzívnej dezinfekcii,
očistený vzduch vychádza na druhom konci späť do
ošetrovaného priestoru. Tento žiarič je vybavený
časovým spínačom, pomocou ktorého je možné
nastaviť pracovné intervaly. Je možné nastavovať
konkrétny deň žiarenia a maximálne desať časov
spínania v priebehu 24 hodín. Teleso je vyrobené z
oceľového plechu, povrchovo upravené bielou
práškovou farbou.

Zdroj: lineárna UV-C trubica T8 G13
Príkon: 1x15W, 2x15W, 1x30W
Žiarenie: nepriame UV-C 254nm
Stupeň krytia: IP20
Účinník: 0,95
Trieda ochrany: I.
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Uzatvorené : LEA-UZM5+
Ide o inováciu predchádzajúceho typu. Má vyšší výkon
prietoku vzduchu, vďaka použitiu dvoch ventilátorov.
Možnosť používať aj za prítomnosti ľudí, zvierat a
rastlín v miestnosti. Ventilátor umiestnený na jednom
konci žiariča nasáva vzduch do pracovného priestoru,
kde pôsobením UV-C žiarenia dochádza k jeho
intenzívnej dezinfekcii, očistený vzduch vychádza na
druhom konci späť do ošetrovaného priestoru pomocou
druhého ventilátora. Tento žiarič je vybavený časovým
spínačom, pomocou ktorého je možné nastaviť pracovné
intervaly. Je možné nastavovať konkrétny deň žiarenia a
maximálne desať časov spínania v priebehu 24 hodín.
Teleso je vyrobené z Al profilu, povrchovo upravené
bielou práškovou farbou .

Zdroj: lineárna UV-C trubica T8 G13
Príkon: 1x15W, 2x15W
Žiarenie: nepriame UV-C 254nm
Stupeň krytia: IP20
Účinník: 0,95
Trieda ochrany: I.
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Priamožiariace : LEA-RBS+

Germicídny žiarič typu LEA-RBS využíva
priame žiarenie. Možnosť využívať len bez
prítomností osôb, zvierat a rastlín v
miestnosti. Teleso tohto žiariča je
vytvorené z ocele a je povrchovo upravené
bielou práškovou farbou. V telese svietidla
je osadená germicídna LED trubica
opatrená PIR senzorom, ktorý zabezpečuje
bezpečné vypnutie žiarenia v prípade, ak
obsluha nevypne žiarič a niekto vojde do
priestoru, tento senzor zaregistruje jeho
pohyb a vypne žiarič.

Zdroj: lineárna UV-C LED trubica T8 G13
Príkon: 1x8W
Žiarenie: priame UV-C 270-275nm
Stupeň krytia: IP20
Účinník: 0,95
Trieda ochrany: I.
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Germicídne žiariče sa využívajú v nemocničných
priestoroch, v lekárňach, čakárňach, v šatniach, na
chodbách administratívnych budov, v kanceláriách
a pod. Často ich využívajú tiež obchodné reťazce na
dezinfekciu obchodných a skladových priestorov., v
reštauráciách, v bankách..., jednoducho tam, kde sa
dá predpokladať výskyt väčšieho počtu osôb.

Žiariče môžu byť umiestnené priamo na strope
alebo zavesené na lankách, na stenách miestnosti,
alebo sa môžu pripevniť na mobilný stojan.

Aplikácie germicídnych žiaričov
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Poznámka:
Montáž zariadenia môže uskutočniť len oprávnená osoba s odbornou spôsobilosťou, ktorá je
povinná dodržať podmienky uvedené v tomto návode a ustanovenia zákonov a predpisov pre
inštaláciu a montáž elektrických zariadení. V prípade neodborného pripojenia na sieťové
napätie sa vystavujete nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom. Pri montáži zariadenia a
výmene žiariča je nutné uviesť elektrický rozvod do stavu bez napätia. Je potrebné presvedčiť
sa, či menovité napätie svietidla sa zhoduje s napájacím napätím a či je napájací obvod
vhodne istený. Pred osadením svetelného zdroja treba overiť, či tento zodpovedá
predpísanému typu. Zariadenie musí vyhovovať podmienkam prostredia, v ktorom bude
prevádzkované.

Technická špecifikácia vybraných germicídnych žiaričov

Výrobca OSRAM PURITEC HNS 15W G13
príkon 15W
životnosť 9000h
poloha žiarivky bez obmedzenia – ľubovoľná

SYLVANIA G30W/T8
30W
8000h
bez obmedzenia – ľubovoľná


