
Direkte UVC-stråling  
Enkelt rør med reflektor

B Direct desinficerer luft og overflader (op til 22 m²), forhin-

drer sekundære infektioner og eliminerer bakterier, vira og 

svampe- og skimmelsporer i luften. Alle direkte udstrålende 

enheder har som standard en dobbelt sikkerhed med en 

bevægelsessensor og en ekstra sikkerhed i form af en lyd- 

og lys-alarm. Denne direkte UVC-luftdesinfektionsenhed 

kan bruges i sundhedsfaciliteter, fitnesscentre, indendørs 

fællesarealer, butikker og med flere.

FUNKTIONER 

ANVENDELSE 

B Direct -  © UVC Care, alle rettigheder forbeholdes. Oplysninger kan ændres uden forudgående varsel.

B Direct kan blive brugt over alt, hvor luften og overfladen har brug for at blive steriliseret, så som:

 � Caféer & restauranter,

 � ...

 � Sundhedsfacilieter,

 � Fitnesscentre,

 � Indendørs fællesarealer

 � Dræber svampe

 � Dræber skimmel

 � Desinficerer sekundære infektioner

 � Eliminerer bakterier

 � Deaktiverer virus

 � Desinfektionstid < 15 min

 � UVC-luft og overflade

 � 1x TUV 55W HO (Philips)

 � Ingen ozon udledning

 � IP20 - støvtæt

FARVE 

 � Fås som standard i RAL 9005 Sort 

Andre farver kan fås ved ekstra-tillæg



B Direct -  © UVC Care, alle rettigheder forbeholdes. Oplysninger kan ændres uden forudgående varsel.

SPECIFIKATIONER 

DIMENSIONER 

Strålevinkel 100°

Bølgelængde 253.7nm (254nm)

Brændetimer > 9.000 timer

Bestråling @ 1m 150 microW/cm2

UVC-stråling @ 100 timer 17,5 W

Dækningsområde op til 22 m2

Desinfektionstid < 15 min 

Spænding 230 V; 50 Hz

Strømforbrug 57 W

Bevægelsesdetektor 360 graders RF

Lys-alarm Rød LED

Alarm lydniveau @ 1m midt 70 dB

Lyd-alarm 70 dB

Nettovægt 5 kg

Bruttovægt 6 kg

OPHÆNG 

Ophængsbeslag 
Kan monteres  
på loft eller væg

5 huller
20 mm center-hul
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BEKENDTGØRELSER 

CERTIFICERINGER 

2014/35/EU LVD recast of 2006/95/EC 2011/65/EU + 2015/863 ROHS

2014/30/EU EMC 2012/19/EU WEEE

CE Ja CETL Afventer

ETL Afventer


