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Grupa katalogowa: Lampy bakteriobójcze bezpośredniego
działania.

EXTERYA 3 Extvet to lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania
zaprojektowane do dezynfekcji powierzchni i powietrza. Promieniowanie UV-C o
długości fali 253,7 nm. skutecznie usuwa z otoczenia wirusy, bakterie i grzyby.
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pomieszczeniach. Oprawa specjalistyczna

bakteriobójcza oraz wirusobójcza. Źródło światła

Minimalistyczny design i wysoka jakość wykonania sprawią że lampa będzie
2G11. Oprawa przeznaczona do montażu sufitowego
ozdobą każdego pomieszczenia.

lub w wersji mobilnej na stojaku. Urządzenie może
być stosowane w pomieszczeniach w których
przebywą ludzie i zwierzęta. Promiennik emituje
promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
1. Światło UV-C może powodować poparzenia skóry i oczu (zapalenie rogówki i spojówki).
2. Należy chronić zwierzęta i rośliny przed bezpośrednim napromienieniem. Na zwierzęta efekt oddziaływania jest taki sam jak na ludziach.
3. Kolory mogą blaknąć przy długiej ekspozycji na UV-C. Należy chronić obrazy i inne wartościowe kolorowe przedmioty. Białe tworzywa plastikowe mogą nieco żółknąć pod wpływem
długiej, intensywnej ekspozycji.
4. Po intensywnym naświetlaniu dobrze jest wietrzyć pomieszczenie przez parę minut by pozbyć się śladu zapachu po dezynfekcji. Źródło tego zapachu nie jest jednak szkodliwe dla
człowieka.
5. W sytuacji zbicia promiennika: NIE DOTYKAJ GO GOŁYMI DŁOŃMI! Wietrz pomieszczenie przez 30 minut. Postępowanie z rtęcią wymaga szczególnej ostrożności. Zalecamy
ubranie podwójnych rękawiczek i unikanie bezpośredniego kontaktu ze zbitym szkłem. Zawartość zbitej świetlówki umieść w plastikowym pojemniku/ szczelnej torebce foliowej i
szczelnie ją zamknij. Nie wolno do pozbywania się stłuczonej lampy używać odkurzaczy i narzędzi, np. ścierek, które służą czyszczeniu przedmiotów mających kontakt z żywnością.
Nie wolno odpadów rtęciowych wyrzucać do koszy na śmieci. By dowiedzieć się gdzie możesz pozbyć się odpadów rtęci, skontaktuj się z lokalnym Punktem Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Prawidłowe postępowanie uchroni użytkownika lampy przed intoksykacją rtęcią oraz toksycznym zanieczyszczeniem środowiska.
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Zakres temperatury pracy: 0°C + 35°C
Gwarancja: 2 lata
Zastosowanie: kliniki weterynaryjne, kliniki
medyczne, kliniki stomatologczne
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
Wyposażona w promiennik: TAK
Przyłącze elektryczne: przewód 3 żyłowy o
długości 3,5m
Akcesoria: pilot zdalnego sterowania,licznik czasu
pracy
Mocowanie: mobilne, ścienne
Obudowa: IP 20, aluminiowa,malowana proszkowo
Kolor: Biały, szary
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Aktualne dane produktu oraz warunki gwarancji na stronie www.exterya.com
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25 25 stopni Celsjusza.
Producent zastrzega prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach
oświetleniowych.
Tolerancja mocy +/- 10%.

