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           GERMICIDNÍ ZÁŘIČ - IN 48 Ax 

VLASTNOSTI: 

● Zabíjí všechny mikroorganismy ve vzduchu jako jsou bakterie, plísně, 
kvasinky a viry . 

● Používá k dezinfekci vnitřních prostor např. v nemocnicích, lékárnách, 
ambulancích lékařů a veterinářů, čistících místnostech, kancelářích, ve 
výrobě a zpracování potravin, ve skladovacích prostorách, na úřadech 

● Velmi nízká hlučnost <22 dB 

● Nízká spotřeba <55 W 

● Výkon UV-C zdroje 48 W 

● Kontrola stavu a životnosti UV zářivky 

● Resetovatelné počítadlo provozních hodin 

● Univerzální umístění - zavěšení na stěnu nebo na podložku 

● Bezpečnostní pojistka - vypne zařízení při otevření krytu 

● Mikroprocesorová kontrola průtoku vzduchu 

● Šetrné k životnímu prostředí 

● Značkový zdroj UV-C 
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Zářič se používá k dezinfekci vnitřních prostor např. v nemocnicích, 

ambulancích lékařů a veterinářů, čistících místnostech, kancelářích s 

klimatizačními jednotkami, ale i bez nich, ve výrobě a zpracování potravin, 

ve skladovacích prostorách, na úřadech a veřejných místech s velkým 

pohybem lidí atd. Čištění je realizováno nuceným oběhem vzduchu přes 

komoru s UV zářivkami. Zařízení je uzpůsobeno tak, aby záření 

nepronikalo mimo komoru s UV zdroji. K dezinfekci se používá takzvané 

germicidní záření, což je ultrafialové záření spektra UV-C vlnové délky pod 

320 nm. Dezinfekce vzduchu je realizována působením tohoto spektra na 

mikroorganismy, které se nacházejí ve vzduchu. Používá se všude tam, 

kde není možné zajistit dezinfekci prostředí běžnými metodami. 

Technické parametry 

Napájení: 230V / 50Hz 

Krytí: IP20 

Průtok vzduchu: 56 m3 / hod  

Hlučnost : <20 dB 

Rozměry: 610 x 150 x 70 mm  

Barva: bílá matná nebo černá antracit 

Váha: 3,9 kg

Příkon: <55 W 

Zdroj záření: 2x UV-C výbojka 24 W, 2G11

Balení : 780 x 180 x 110 mm
Váha balení : 504 g 
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