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UV-C-TECHNOLOGIE VOOR TOTALE 
OPPERVLAKTEDESINFECTIE 

Ons apparaat met behulp van UVC technologie biedt u een perfecte 
oplossing voor de totale desinfectie van oppervlakken. 

TOEPASSINGEN 

 Ziekenhuizen, kantoren, scholen, sportscholen, sportcentra, hotels, restaurants, … 

WERKINGPRINCIPE 

Contact met oppervlakken die besmet zijn met pathogene bacteriën en virussen is een bron van veel besmettelijke 
ziekten. Ons draagbaar UVC toestel is een uitstekend hulpmiddel voor UVC desinfectie van allerlei oppervlakken. 
Wanneer bacteriën en virussen worden blootgesteld aan hoogenergetische kiemdodende UV-straling met een 
golflengte van 254 nm, worden hun DNA en RNA beschadigd en verliezen zij hun vermogen om zich te 
reproduceren en virulent te worden. 

EFFETS BENEFIQUES ET INFORMATIONS UTILES 

  Effect van UVC technologie zeer krachtig 

 Er zit geen filter in het apparaat 

  Werkt zonder chemicaliën      

 Zonder ozon 

 Lage energiekosten      
 Geen geluidsniveau 

  Minimaal onderhoud      

 Plug & Play 

  Gemiddelde levensuur van UV-lampen is 8 000 uur 
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INSTALLATIE EN GEBRUIK 

Het toestel mag alleen worden aangesloten op een geaard 
stopcontact van 230 V (50 Hz) via het netsnoer. 

Schakel het apparaat in met de meegeleverde veiligheidsbril op. 
Beweeg het apparaat langzaam en stevig over het te ontsmetten 
oppervlak op een zodanige hoogte dat de bestralingssterkte 
vermenigvuldigd met de belichtingstijd in seconden de gewenste 
UV-dosis oplevert. Wanneer de desinfectie voltooid is, schakelt u 
het apparaat uit en bergt u het op een veilige plaats op. 

Veiligheid : LET OP ! UVC-straling is gevaarlijk voor de ogen en de 
huid !  

De gebruiker moet de veiligheidsbril dragen die bij elke R-FILTER 
wordt geleverd wanneer hij het apparaat gebruikt en moet ervoor 
zorgen dat alle delen van zijn huid bedekt zijn wanneer hij het 
apparaat gebruikt. 

Onderhoud 
De UVC-lamp en de reflector moeten worden gereinigd met gedenatureerde alcohol en een zachte, pluisvrije doek 
telkens wanneer er stof of vingerafdrukken op komen. 
De lamp moet elk jaar worden vervangen om maximale prestaties en efficiëntie te garanderen 
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