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8585012456189 1x 15 UV-C G13 475 175 71 - -

nepriamy žiarič

8585012456196 1x 30 G13 930 175 71 - -

8585012456165 1x 15 G13 470 50 42 - -

8585012456158 1x 30 G13 930 50 42 - -

8585012487589 1x 15 G13 481 90 90 - -

8585012487398 1x 30 G13 980 68 68 - -

8585012487596 2x 15 G13 525 135 60 - -

8585012456141 1x G13 808 151 130 - -

8585012405088 1x

15

G13 1052 151 130 - -

8585012469219 1x

30

G13 773 103 76 - -

EAN code Code

Light source Dimensions (mm)

Weight 
(kg) NoticeNr. Power 

(W)
Holder A B C X1 X2

A1157LEA-M+
A1307LEA-M+
A1157LEA-R+
A1307LEA-R+
A1152LEA-A+
A1307LEA-A068+
A2157LEA-A135+

A1157LEA-UZM+
A1307LEA-UZM+
A1157LEA-UZM3+
A1307LEA-UZM3+8585012406320 1x 30

15

UV-C
UV-C

UV-C
UV-C
UV-C

UV-C

UV-C

UV-C
UV-C

UV-C G13

nepriamy žiarič
nepriamy žiarič
nepriamy žiarič

priamy žiarič-

-

-

-

1,6
-

-

-

-

-

761031231 - --

8585012488081
8585012488098

8585012487558

EAN code Code

OH-ST2500-23.H

3333X075-1.5F+P

P5503

Notice

trojnožka, horizontálne uloženie ž., žltá farba

 flexošnúra 3x0,75mm2, 1,5m

zásuvkoví mechanický časovač 24h

Príslušenstvo:

3333X1,5-F+P/3M  flexošnúra 3x1,5mm2, 3m
8585012487572

2x 15 UV-C G13 nepriamy žiarič135 60910 - --

priamy žiarič
priamy žiarič
priamy žiarič
priamy žiarič
priamy žiarič
priamy žiarič

A2157LEA.DO-UZM5+8585012488074 2x 15 UV-C G13 nepriamy žiarič135 60910 - --

I1087LEA-RBS+    8585012487923 1x LED UV-C G13 615   50  - - - - priamy žiarič s PIR senzor

A2157LEA-UZM5+
A2157LEA-UZM3+8585012487602

8585012488067
2x 15 UV-C G13 1258 103 76 - - - nepriamy žiarič

Stojan na ožarovanie joklová konštrukcia 

trojnožka, vertikálne uloženie ž., žltá farbaOH-ST2500-23.V

I1087LEA-RBS    

A2157LEA.DO-UZM5
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Účel použitia:č

Germicídne žiariče sú elektrotechnické zariadenia využívajúce ako zdroj UV žiarenia germicídne žiarivky s príkonom 15W 
alebo 30W. Toto žiarenie s vlnovou dĺžkou 253,7 nm ničí baktérie, vírusy a plesne, ktoré za obvyklých okolností môžu 
spôsobovať závažné zdravotné ťažkosti. Žiarič je určený na sterilizáciu, ktorá je zabezpečená priamym dopadov UV žiare-nia 
na povrch predmetov, pričom dochádza k ničeniu chorobo-plodných zárodkov vo vzduchu i na povrchu súčasne. Žiarič môže 
byť umiestnený na strope alebo na stene miestnosti, alebo sa môže pripevniť na mobilný stojan.

Technický popis:

LEA-UZM+     Germicídny žiarič je uzavretý typ žiariča, slúži na nepriame ožarovanie miestnosti. Možnosť používať aj za 
prítomnosti ľudí v miestnosti. Ventilátor umiestnený v žiariči napomáha k lepšej cirkulácií vzduchu v miestnosti. Teleso je 
vyrobené z kovovej oceľovej konštrukcie, povrchovo upravené bielou práškovou farbou.  

LEA-UZM3+     Germicídny žiarič je uzavretý typ žiariča, slúži na nepriame ožarovanie miestnosti. Možnosť používať aj za 
prítomnosti ľudí v miestnosti. Ventilátor umiestnený v žiariči napomáha k lepšej cirkulácií vzduchu v miestnosti. Žiarič je 
osadení časovačom, kde je možné presné nastavenie. Možnosť nastavovať konkrétny deň žiarenia a maximálne desať časov 
spínania za 24 hodín. Teleso je vyrobené z kovovej oceľovej konštrukcie, povrchovo upravené bielou práškovou farbou.  

LEA-UZM5+     Germicídny žiarič je uzavretý typ žiariča, slúži na nepriame ožarovanie miestnosti. Možnosť používať aj za 
prítomnosti ľudí v miestnosti. Ventilátory umiestnené v žiariči napomáhajú k lepšej cirkulácií vzduchu v miestnosti. Žiarič je 
osadení časovačom. Možnosť nastavovať konkrétny deň žiarenia a maximálne desať časov spínania za 24 hodín. Teleso je 
vyrobené z hliníkového profilu, povrchovo upravené bielou práškovou farbou.  

LEA. DO-UZM5+     Germicídny žiarič je uzavretý typ žiariča, slúži na nepriame ožarovanie miestnosti. Možnosť používať aj za 
prítomnosti ľudí v miestnosti. Ventilátory umiestnené v žiariči napomáhajú k lepšej cirkulácií vzduchu v miestnosti. Žiarič sa 
ovláda diaľkovým ovládač alebo možnosť ho vložiť do vašej domácej Wifi siete a ovládať pomocou Smartfónu. Teleso je 
vyrobené z hliníkového profilu, povrchovo upravené bielou práškovou farbou.  

LEA-M+     Stropný priamy žiarič s rovinným Al  rastrom.  M ožnosť využívať len bez prítomností osôb v miestnosti. Teleso 
žiariča je tvorené kovovou oceľovou konštrukciou, povrchovo upra-venou bielou práškovou farbou. Hliníkový raster sa pripája 
k telesu pomocou štyroch pružín v tvare písmen V.

LEA-R+     Germicídny žiarič typu LEA-R využíva priamy žiarenie. Možnosť využívať len bez prítomností osôb v miestnosti. 
Pre teleso tohto žiariča je použitá kovová oceľová konštrukcia, ktorá je povrchovo upravená bielou práškovou farbou. Vo 
vnútri telesa sú umiestnené elektronické komponenty.

LEA-A+     Germicídny žiarič využíva priamy žiarenie. Možnosť využívať len bez prítomností osôb 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 v dĺžke 1500mm.

LEA-RBS+   Germicídny LED žiarič typu LEA-RBS využíva priamy žiarenie. Možnosť využívať len bez prítomností osôb v 
miestnosti. Pre teleso tohto žiariča je použitá kovová oceľová konštrukcia, ktorá je povrchovo upravená bielou práškovou 
farbou. Vo vnútri telesa sú umiestnené elektronické komponenty.

230V, 50Hz
elektronický

eIP:  20 Krytie
Trieda ochrany: 
Napájacie napätie: 
Predradník: 

I.
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