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Introduksjon av UVC LUFT STERILISATOR fra DERMEDICS®  

Konstruksjonen av UVC LUFT STERILISATOREN fra DERMEDICS® er preget av en nøyaktig beregnet 
diameter av kanalene og en riktig utformet luftstrøm justert til kraften av lampene, som effektivt dreper 
patogene bakterier.  

 Denne enheten, som er designet av ingeniører i Polen, bruker energibesparende lamper som sender ut 
UV-C-stråling og utløser fotokjemiske reaksjoner. UV-C-stråling fører til effektiv eliminering av 
mikroorganismer, som f.eks. bakterier, virus, gjær og muggsopp.  

 Effektiviteten av lampene brukt i UVC LUFT STERILISATOREN fra  DERMEDICS ® har blitt bevist av mange 
års erfaring og mange vitenskapelige studier. Lampene er fri for strålingsspektrum fra 100 til 230 nm, og 
derfor avgir de ikke ozon. Dette gjør det mulig å være i rommet under steriliseringen.  Enheten er utstyrt 
med et selvsteriliserende karbonfilter, som renser luften fra farlige organiske forbindelser og lukt.  

 Ultrafiolett stråling har vært vellykket brukt til å desinfisere overflater, verktøy og rom i flere år. Takket være 
bruken av en passende bølgelengde, er det mulig å sterilisere luften i sanntid uten å måtte forlate 
rommet! 

 Under naturlige forhold absorberes UV-C-strålinge av ozonlaget og når ikke jordoverflaten. Sterilisering 
oppnås ved hjelp av spesielle lamper som avgir riktig bølgelengde. 
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Fordeler ved UVC LUFT STERILISATOR fra DERMEDICS® 
Fordelen ved å bruke UV-C-verktøyet fra DERMEDICS® er fraværet av skadelige bivirkninger fra kjemiske 
produkter, ozon og etterproduksjonsavfall. Under arbeidet med UVC LUFT STERILISATOR fra 
DERMEDICS® kan rommet benyttes fritt. I tillegg er enheten utstyrt med anti-åpning beskyttelse, som er 
effektivt beskytte mot utslipp av UV-C stråling. 
ANVENDELSE av UVC LUFT STERILISATOR fra DERMEDICS® 
Takket være lampens allsidige anvendelse kan UVC LUFT STERILISATOR fra DERMEDICS® brukes 
vellykket i klinikk/ skjønnhetssalong, kontor, butikk og/eller hjemme. 

 
HVORDAN FUNGERER DEN?                                                                                                 
 

 

Ved foten/basen av UVC LUFT STERILSATOREN fra 
DERMEDICS® er det innløp, hvor strømmende luft 
suges inn i apparaten. 

 

Et karbonfilter som er plassert i basen eliminerer 
skadelige partikler og lukt  fra luften i rommet. 
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Deretter beveger luften seg langs de to 
bakteriedrepende lampene, som effektivt dreper alle 
patogene bakterier.  Luftbevegelser er tvunget ved 
bruk av en ventilator som opererer kontinuerlig og 
er preget av et svært lavt støynivå. 

 

 

Til slutt slipper den steriliserte luften ut gjennom 
(luft)uttakene som ligger på forsiden av 
steriliseringskolonnen. 

 

 

Takket være den smarte designen av UVC LUFT 
STERILISATOREN fra DERMEDICS® er 
karbonfilteret også sterilisert, noe som forhindrer 
unødvendig spredning av bakterier som er typisk 
ved bruk av vanlige luftrensere. 
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Skru inn lampemodulen. 

 
 
DIMENSJONER på UVC LUFT STERILISATOR fra DERMEDICS® 
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TEKNISK SPESIFIKASJON 

UV-C radiator effekt: 2 x 15,9W 
Type lamper: PHILIPS TUV 15W/G15 T8 radiatorer 
Radiator levetid: 9000h (eller 1000 aktiveringer = 1000 ganger PÅ/AV) 
Stråling: 253,7 nm bølgelengde  
UV-C Karbonfilter med et areal på 169 cm2  
Strømforsyning: 230V  
Strømforbruk: 64W Maks. 
Effektivitet: 161 (+/-10%) m3/t  
Støynivå: 44 dBA  
Arbeidstype: strømning /kontinuerlig 
Garanti på lamper: 9000 timer (eller 1000 aktiveringer/deaktiveringer = 1000 ganger 
PÅ/AV) 
Garanti for enhet: 2 år  

Beskyttelse mot åpning og utslipp av UV-C-stråling  
Ekstra utstyr: selvdesinfiserende karbonfilter 

 
Produsenten forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktkarakteristika når som helst.  Parametrene til produktet 

kan endres uten varsel, men på en måte som ikke påvirker effektiviteten negativt. 
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