PURION UVC BOX small
PURION UVC BOX small förenar i en kompakt konstruktion en mycket hög desinfektionseffekt med låg
energiförbrukning. Enheten är konstruerad i enlighet med gällande föreskrifter, normer och riktlinjer.
PURION UVC BOX har ett skal av stål där en UV-lampa v är
inbyggd som ger en optimal desinfektionseffekt.
Desinfektionsenheten kan förbli påslagen under längre tid.
Alternativt är det möjligt att använda sig av timer-funktionen för
att ställa in en önskad drifttid på t.ex. 5 minuter, varefter
apparaten stängs av automatiskt.

PURION UVC BOX small
För behov av större enheter hänvisar vi till vår PURION UVC BOX Medium och Dual System

PURIONs UV-strålenhet förenar egenskaper som
lång livslängd med en hög desinfektionseffekt och
låg energiförbrukning.
Den kompakta konstruktionen gör det möjligt att
demontera lampan enkelt och utan verktyg, t.ex.
när strålaren uppnått sin maximala drifttid.
PURION UVC BOX lämpar sig ypperligt för att
desinficera mindre föremål avsedda för medicinska
ändamål eller för hushållsbruk.

Tillverkare
Typ
Desinfektionseffekt
Mått L x B x H i mm
Vikt
Drifttid för strålaren
Antal strålare
Timerns förinställning
Elanslutning
Effekt
Säkring

PURION GmbH
PURION UVC BOX
1440 J/m2 vid 5 min.
bestrålning
312x310x254
7 kg
10000 h
1
5 minuter
230 V AC
1 x 10 W
10 A

Mer om desinfektionseffekten:
Garanterad UVC-dos1

5 min (förinställt)
1440 J/m2

10 min
2880 J/m2

!!Den verkliga dosen per ytenhet kan påverkas av ytan hos det föremål som ska desinficeras!!
Denna anläggning används vid läkarmottagningar, medicin- och laboratorieutrustningar och
Hushållsbruk.
Fördelar:
- inga kemiska tillsatser
- underhållsfri drift
- låga driftskostnader

TYSKA MRV AB
Nygatan 1
275 66 Vollsjö

1 En dos på 200 J/m2 säkerställer 99% avdödning
vid lätt till medelsvår kontamination t.ex. genom
influensa; en dos på 600 J/m2 säkerställer 99%
avdödning vid medelsvår kontamination t.ex.
genom Bacillus tuberculi; en dos på 1000 J/m2
säkerställer avdödning vid svår kontamination t.ex.
genom polio- och echovirus.
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