
Hirup udara yang
sehat (DIRANCANG
UNTUK
PROFESIONAL)
Pesan peringatan UV-C desinfeksi lapisan udara
atas

Desinfeksi udara lapisan atas UV-C Philips untuk pemasangan di plafon didesain

untuk pemasangan pada plafon palsu yang memungkinkan desinfeksi udara dalam

berbagai aplikasi. Optimal untuk langit-langit rendah, sinar UV-C didistribusikan

secara horizontal setingkat letak perangkat dan di atasnya. Pancaran sinar UV-C

dikontrol oleh reflektor dan desain louvre yang khusus. Ini memungkinkan desinfeksi

udara di ruangan, sekaligus memastikan kegiatan Anda sehari-hari dapat terus

dilakukan di bawah perangkat yang sedang aktif.

Benefits
• Memungkinkan desinfeksi udara dengan tenang tanpa mengganggu aktivitas

sehari-hari di bawah tingkat perangkat tersebut

• Lampu UV-C terbukti secara efektif membasmi patogen yang telah diuji

• Menggunakan lampu dan driver UV-C Philips

• Ramah lingkungan - tidak ada emisi ozon selama atau setelah penggunaan

Features
• Termasuk lampu Philips T5 TUV 25W

• Puncak radiasi UV gelombang pendek pada 253,7 nm (UV-C)

• Louvre dan reflektor mengontrol distribusi UV-C setingkat letak perangkat dan di

atasnya, tempat yang biasanya tidak ada orang

• Pemasangan di dinding

• Memenuhi standar IEC 62471 untuk keamanan fotobiologis
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Application
• Kantor

• Retail

• Gerai makanan

• Hospitality (hotel, restoran, kafe)

• Sekolah

• Perbankan

• Kamar kecil

Warnings and Safety
• BAHAYA: Kelompok Risiko 3 produk UV menurut IEC 62471. Seperti sistem disinfeksi lainnya, lampu dan perangkat 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. Karena UV-C tidak terlihat, perangkat udara atas UV-C

harus digunakan dan dipasang benar-benar sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam panduan pengguna dan/atau

petunjuk pemasangan.

• Sistem lampu UV-C Philips hanya boleh dijual 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.

• Efektivitas perangkat udara atas 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 perangkat udara atas UV-C akan melindungi pengguna atau mencegah infeksi

dan/atau kontaminasi virus, bakteri, protozoa, jamur, atau penyakit apa pun. Perangkat udara atas UV-C tidak disetujui dan/atau

disertifikasi sebagai perangkat medis oleh FDA dan/atau badan pengatur lainnya. Dengan demikian perangkat udara atas UV-C

tidak ditujukan untuk dan tidak boleh digunakan untuk mendisinfeksi perangkat medis dan/atau untuk tujuan 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 perangkat udara atas 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 perangkat udara atas UV-C di luar tujuan penggunaan atau bertentangan dengan petunjuk

pemasangan dan operasi, masing-masing sebagaimana dijelaskan dalam dokumen ini, panduan pengguna, dan/atau petunjuk

pemasangan.

Versions

UV-C disinfection upper air WM
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Dimensional drawing
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© 2023 Signify Holding Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan

sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas

tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai

penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh

Signify. Semua merek dagang dimiliki oleh Signify Holding atau pemiliknya masing-masing.
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