
LED UVC  ΔΑΠΕΔΟΥ (VYVSU126) 

  

Τιμή τεμαχίου : 490€ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 Τάση εισόδου: 110V 50 / 60Hz / 220V 50 / 60Hz 
 Ονομαστική ισχύς: 35W 
 Μέγεθος προϊόντος: 126mm * 126mm * 320mm 
 Πηγή Φωτός: αλουμίνιο 
 Επαγωγικός διακόπτης: ραντάρ μικροκυμάτων 3.3G 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΕΩΣ 30 ΤΜ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Βήμα 1: Πατήστε  το κουμπί  LOCKABLE και θα ακουστεί προειδοποίηση σύντομου ηχητικού σήματος. 

Βήμα 2: Πατήστε το κουμπι LOCKABLE για  3 δευτερόλεπτα, Η ενδεικτική λυχνία εανάβει  και το σύντομο 
ηχητικό  μπιπ δείχνει επιτυχές ξεκλείδωμα της συσκευής. 

* Εάν δεν πατηθεί  το κουμπί ON / OFF εντός 10 δευτερολέπτων, η ενδεικτική λυχνία σβήνει  και με  τρία 
σύντομα μπιπ, δείχνει έξοδο στην κατάσταση κλειδώματος 

Βήμα 3: Πατήστε On / Off 

Η ενδεικτική λυχνία ανάβει, το σύντομο ηχητικό σήμα δείχνει την προετοιμασία και η λειτουργία 
ενεργοποιείται αυτόματα. 

Βήμα 4: Επιλέξτε τον επιθυμητό χρόνο απολύμανσης 30 ή 60 λεπτά. Η λυχνία ανοίγει τη λειτουργία 
αυτόματου ελέγχου επαγωγής, ξεκινά η προειδοποίηση σύντομου ηχητικού σήματος, περιμένοντας το 
άτομο που βρίσκεται στο χώρο να απομακρυνθεί. 

* Αφού το ραντάρ εντοπίσει την κίνηση ανθρώπων ή ζώων ,ξεκινάει η χρονοκαθυστέρηση  των 10 
δευτερολέπτων, ο ήχος προειδοποίησης σταματάει και η λυχνία είναι πλέον  αναμμένη. Κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας εργασίας, όταν ένα άτομο ή ένα ζώο εντοπιστεί στη ζώνη επαγωγής, τότε  τροφοδοσία θα 
διακοπεί αυτόματα και η απολύμανση  θα διακοπεί για να συνεχίσει την προειδοποίηση με  σύντομο 
ηχητικό σήμα. Κατά την αναστολή της ισχύος της λάμπας, πατήστε το πλήκτρο ON / OFF για να 
ακυρώσετε τη λειτουργία. 
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Κόστος ανταλλακτικών :Λυχνία uvc : 42€Διακόπτες  : 23€Χρονοδιακόπτης : 75€Adaptors  : 18€

xaris
Typewriter
METAL LED UVC αποστείρωση χώρου με χρονοδιακόπτη & αισθητήρες (ραντάρ 360° μοιρες) έως 30 τ.μ. 



Βήμα 5: Όταν περάσει ο επιθυμητός χρόνος απολύμανσης που έχει επιλεγεί (30 η 60 λεπτά ), η λυχνία 
σβήνει, σβήνουν όλες οι ενδεικτικές λυχνίες παράγονται  τρία μεγάλα ηχητικά σήματα, η  απολύμανση 
ολοκληρώνεται και κλείνει η συσκευή. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1. Κρατήστε μακριά το σωλήνα της λάμπας από τη σκόνη και μην ψεκάζετε με υγρά 
2. Συνιστάται η επιλογή του χρόνου απολύμανσης να είναι 30 λεπτά. Γενικά όμως ο χρόνος 

απολύμανσης μπορεί να επιλέγεται ανάλογα με τις ανάγκες του περιβάλλοντος. Εάν η θερμοκρασία 
στο χώρο προς απολύμανση είναι κάτω από 20 βαθμούς ή πάνω από 40 βαθμούς, προτείνεται να 
αυξηθεί ο χρόνος απολύμανσης 

3. Αφού ανάψετε τη συσκευή , απομακρυνθείτε το δωμάτιο μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. 
4. Κατά την διάρκεια λειτουργίας: 

o Άτομα, κατοικίδια ζώα και φυτά δεν πρέπει να είναι μέσα στο δωμάτιο που απολυμαίνεται. 
o Οι Πίνακες ζωγραφικής πρέπει να είναι καλυμμένοι ή να απομακρύνονται. 
o Να απομακρύνεται κάθε αντικείμενο μπροστά η δίπλα από την συσκευή έτσι ώστε να μην 

εμποδίζεται το υπεριώδες φως να διαδοθεί και να απολυμάνει τον χώρο που επιθυμείτε, με 
τον καλύτερο τρόπο. 

o Είναι απαραίτητο να κλείσετε τις πόρτες και τα παράθυρα κατά την διάρκεια της 
απολύμανσης. 

ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV 

Το υπεριώδες φως (UV) ανήκει στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα με μήκος κύματος στην περιοχή από 200 έως 
400 nm (νανόμετρα) και υποδιαιρείται στις ακόλουθες ζώνες. 

1. UVA (Μεγάλου μήκους κύματος 320-400nm.) 
Έχει ισχυρή δύναμη διείσδυσης, μπορεί ακόμη και να διεισδύσει σε γυαλί ή σε νερό βάθους 6 ποδών. 
Το UVA υπάρχει οπουδήποτε υπάρχει ηλιακό φως. Πάνω από το 95% της καθημερινής έκθεσης στο 
δέρμα είναι UVA. Εφαρμογές: Χρησιμοποιείται για φωτισμό μαύρου χρώματος (Black Light), 
μαύρισμα δέρματος, έλεγχο γνησιότητας χρημάτων ,σκλήρυνση μελανιού / ρητίνης. Η ακτινοβολία 
UVΑ δεν έχει μικροβιοκτόνο αποτελεσματικότητα. 
2. UVB (Μεσαίου μήκους κύματος 280-320nm). 
Έχει μέτριο αποτέλεσμα διείσδυσης. Εφαρμογές:Σε λάμπες υπεριώδους ακτινοβολίας, λάμπες 
ανάπτυξης φυτών, για θεραπεία ψωρίασης.Μπορεί να προκαλέσει ηλιακό έγκαυμα, καρκίνο του 
δέρματος. Η ακτινοβολία UVB δεν έχει μικροβιοκτόνο αποτελεσματικότητα. 
3. UVC (μικρού μήκος κύματος 200-280nm) 
Έχει την ασθενέστερη διεισδυτική δύναμη. Μπορεί να σκοτώσει όλα τα βακτήρια και τους ιούς με 
υψηλή απόδοση. Εφαρμογές: η μικροβιοκτόνος λάμπα UV εκπέμπει υπεριώδες φως υπεριώδους 
κύματος UVC. Χρησιμοποιείται ευρέως στην οικιακή ζωή, στην προστασία της ασφάλειας, στα 
νοσοκομεία, στα συστήματα κλιματισμού, στα ντουλάπια απολύμανσης, στον εξοπλισμό 
επεξεργασίας νερού, στις συσκευές διανομής νερού, στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, στις 
πισίνες, στον εξοπλισμό επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων και ποτών, εργοστάσια τροφίμων, 
καλλυντικών, γαλακτοκομικών προϊόντων, σε οινοποιεία, και αρτοποιεία .. 
4. UVV ( κάτω των 200 nm): μπορεί να παράγει όζον στον αέρα. 



 
 
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ UV-C ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΝΑΙ  
ΓΝΩΣΤΗ ΩΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Ή UVGI 
Με τη χρήση ακτίνων UVC για την ακτινοβόληση βακτηρίων, ιών και άλλων 
μικροοργανισμών, καταστρέφεται η μοριακή δομή του DNA ή του RNA στα κύτταρα των  
οργανισμών, προκαλώντας διάσπαση του νήματος του DNA και θραύση των νουκλεϊκών οξέων  
και πρωτεϊνών, με αποτέλεσμα τον θάνατο των βακτηρίων και αναγεννητικό κυτταρικό θάνατο. 
Μπορεί να επιτύχει υψηλής απόδοσης απολύμανση. Το μικροβιοκτόνο αποτέλεσμα μπορεί να  
φτάσει το 99,999%. Η τεχνολογία της ακτίνας UV έχει το υψηλότερο φάσμα μικροβιοκτόνων  
μεταξύ όλων των σημερινών τεχνολογιών. 
ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV-C. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙ ΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΙΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΙΩΔΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΥΚΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΠΟΡΙΑ ΜΥΚΗΤΩΝ 
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΝΑ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 

ΧΡΟΝΟΙ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ  

Τα περισσότερα από τα βακτήρια και οι ιοί μπορούν να σκοτωθούν σε 10-20 δευτερόλεπτα. Ενώ συνήθως 
απαιτούνται 10-30 δευτερόλεπτα για απολύμανση, εμείς σας προτείνουμε να ακτινοβολήσετε 20-40 
δευτερόλεπτα, για να βεβαιωθείτε ότι η απόδοση απολύμανσης είναι 100%. 

Οι όγκοι απολύμανσης που έχουν σχεδιαστεί έχουν οριστεί ως 24mW 1150mC / cm2 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΜΥΚΗΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ(mC/cm2) ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ (s) 

Aflatoxin 9900 9 

Griseoviridin 8800 8 

Aspergillus Toxin 33000 29 

ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ(mC/cm2) ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ (s) 

Bacillus Anthraci 8700 8 

Bacillus Paratyphosus 6100 6 

Clostridium Tetani 22000 20 

Salmonella Typhi 4100 4 

EIEC 6600 6 

Micrococcus 615400 14 

Staphylococcus 5720 5 

Salmonella Enteritidis 7600 7 

Spirillum Rubrum 6160 6 

Streptococcus Lactis 8800 8 

Agrobacterium 8000 7 



A-Mucor Rasemosus 35200 31 

B-Mucor Rasemosus 5200 31 

Patulins 22000 20 

Lodesilicin 26400 23 

ΠΡΩΤΟΖΩΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ(mC/cm2) ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ (s) 

Chlorella Vulgaris 2200 2 

Nematode Eggs 9200 18 

Paramecium 20000 5 

 

Η υπεριώδης μικροβιοκτόνος ακτινοβολία UVC που χρησιμοποιείται για απολύμανση νερού, αέρα και 
επιφανείας είναι βιοκτόνος για μικροοργανισμούς. Στον άνθρωπο η υπερβολική έκθεση σε υπεριώδη 
ακτινοβολία μπορεί να επιφέρει στα μάτια φωτοκερατίτιδα και επιπεφυκίτιδα. Αυτά τα συμπτώματα 
εμφανίζονται συνήθως εντός 6 έως 12 ωρών μετά την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία και υποχωρούν 
εντός 24 έως 48 ωρών. Η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία μπορεί επίσης να επηρεάσει το δέρμα και να 
προκαλέσει ερύθημα (ερυθρότητα του δέρματος). Το μεγαλύτερο μέρος της UV-C ανακλάται και 
απορροφάται από το εξωτερικό νεκρό στρώμα του ανθρώπινου δέρματος, ελαχιστοποιώντας έτσι την UV-C 
που μεταδίδεται μέσω της επιδερμίδας. 

 




