
Desinfeksi 4 log
dalam hitungan menit
(DIRANCANG UNTUK
PROFESIONAL)
Bilik desinfeksi UV-C

Bilik desinfeksi UV-C Philips (UVCC200/UVCC100) mengoptimalkan efektivitas

lampu UV-C Philips (253,7 nm) untuk memberikan desinfeksi 4-log (99,99%) dengan

persyaratan waktu tertentu. Bilik dirancang untuk desinfeksi permukaan objek

serbaguna. Melalui penawaran 2 ukuran, bilik ini cocok untuk beberapa aplikasi

penggunaan profesional seperti kantor, hotel, jasa kurir. Bilik desinfeksi UV-C tidak

disetujui untuk dan/atau disertifikasi sebagai perangkat medis.

Benefits
• Bebas ozon untuk memastikan tidak ada kerusakan lingkungan tambahan

• Dengan desain 2 ukuran, pelanggan lebih mudah memilih ukuran yang sesuai

untuk mendesinfeksi objek

• Nonaktif otomatis ketika bilik terbuka untuk memastikan tidak ada paparan UV-C

ke pengguna, berkat sakelar keselamatan

Features
• Dengan menggunakan lampu Philips UV-C (253,7 nm), tidak ada ozon yang

dipancarkan

• Tersedia 2 ukuran untuk desinfeksi objek dengan ukuran yang berbeda

• Sakelar keselamatan yang dipasang untuk memotong daya secara otomatis ketika

pintu terbuka selama operasi
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Application
• Kantor

• Hotel

• Jasa kurir

• Industri

Warnings and Safety
• BAHAYA: Seperti sistem disinfeksi lainnya, perangkat dan lampu UV-C harus dipasang dan digunakan dengan benar. Paparan

langsung terhadap UV-C berbahaya dan dapat menimbulkan reaksi seperti terbakar sinar matahari pada kulit dan kerusakan

serius pada kornea. Bilik mini disinfeksi UV-C hanya boleh dijual melalui mitra yang memenuhi syarat dan dipasang oleh

profesional sesuai dengan persyaratan hukum dan keselamatan yang ketat. Produk UV-C kami tidak boleh digunakan dalam

aplikasi atau aktivitas yang berisiko dan/atau dapat mengakibatkan kematian, cedera diri, dan/atau kerusakan lingkungan.

• PENAFIAN:

• Efektivitas bilik disinfeksi UV-C dalam melumpuhkan virus tertentu, bakteri, protozoa, jamur, atau mikroorganisme berbahaya

lainnya adalah sebagaimana dijelaskan di atas pada judul "Manfaat". Signify dan kelompok perusahaannya tidak menjanjikan

atau menjamin bahwa penggunaan bilik disinfeksi UV-C akan melindungi atau mencegah pengguna dari infeksi dan/atau

kontaminasi virus, bakteri, protozoa, jamur, atau penyakit apa pun. Bilik disinfeksi UV-C tidak disetujui untuk, atau tidak ditujukan

untuk, dan tidak boleh digunakan untuk mendisinfeksi perangkat medis dan tidak boleh digunakan dalam lingkungan medis.

Selain dan tanpa batasan pengecualian atau batasan tanggung jawab Signify dan kelompok perusahaannya sebagaimana

ditetapkan dalam perjanjian apa pun untuk penjualan, distribusi, atau penyediaan bilik disinfeksi UV-C, Signify dan kelompok

perusahaannya tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban apa pun atas klaim atau kerusakan yang mungkin timbul dari atau

terkait dengan penggunaan bilik disinfeksi UV-C di luar tujuan penggunaan atau bertentangan dengan petunjuk pemasangan

atau operasi, masing-masing sebagaimana dijelaskan dalam dokumen ini pada judul "Aplikasi", panduan pengguna, dan/atau

petunjuk pemasangan.

Versions

UVCC200 left UVCC 100 left
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Dimensional drawing
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Informasi Umum

Alat HF-S

 
Teknis Lampu

Jenis optik -

 
Pengoperasian dan Kelistrikan

Kabel Kabel 2 m dengan

steker

Koneksi Soket stopkontak

listrik

Waktu masuk 0,35 ms

Frekuensi Input 50 atau 60 Hz

Voltase Input 220 hingga 240 V

 
Suhu

Kisaran suhu ambien +10 hingga +30 °C

 
Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan Tidak

 
Mekanis dan Housing

Bahan Housing Baja antikarat

Bahan optik -

Bahan reflektor Aluminium

 
Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda CE Tanda CE

Kelas perlindungan IEC Keamanan kelas I

Tanda ENEC -

Tanda mudah terbakar -

Tes kawat cahaya Suhu 650 °C,

durasi 30 detik

Kode perlindungan dari benturan

mekanis

IK02

Kode perlindungan dari masuknya

debu/air

IP20

Sesuai standar RoHS UE Ya

Masa garansi 1 tahun

 
UV

Pancaran UV-C didefinisikan di 0,2 m 1.100 µW/cm²

 
Performa Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi konsumsi daya +/-10%

 
Kondisi Aplikasi

Cocok untuk peralihan acak Tidak

Informasi Umum

Order Code Full Product Name Jumlah unit roda gigi

911401786192 UVCC200 80W 04 5 unit

911401793372 UVCC100 68W 04 4 unit

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code Full Product Name Arus masuk Jumlah produk pada MCB 16 A tipe B

911401786192 UVCC200 80W 04 90 A 5

Order Code Full Product Name Arus masuk Jumlah produk pada MCB 16 A tipe B

911401793372 UVCC100 68W 04 72 A 7
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Mekanis dan Housing

Order Code Full Product Name Tinggi keseluruhan

911401786192 UVCC200 80W 04 660 mm

Order Code Full Product Name Tinggi keseluruhan

911401793372 UVCC100 68W 04 610 mm

UV

Order Code Full Product Name Radiasi UV-C

911401786192 UVCC200 80W 04 16 W

Order Code Full Product Name Radiasi UV-C

911401793372 UVCC100 68W 04 12 W

Bilik desinfeksi UV-C
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