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LAMPA GERMICIDA din PLAFON  

Caracteristici tehnice: 

- RADIATIV DIRECT 

- MONTAJ PERETE 

- UNGHI DE 45°  

- SENZOR DE MIȘCARE 

- TELECOMANDĂ 

- DESINFECTAREA EFECTIVĂ A 

SUPRAFETELOR ȘI AERULUI DE RADIAȚIA 

ULTRAVIOLET 

 

Lămpile germicide sunt dispozitive care servesc la dezinfectare prin utilizarea radiațiilor ultraviolete cu o lungime de undă 

de 253, 7 nm.  Radiația ultravioletă poate fi descrisă ca o radiație optică, electromagnetică, cu o lungime de undă de la 100 

nm la 1 mm. 

 

Lămpile germicide sunt instrumente medicale de clasa a II-a și astfel sunt verificate și testate de o persoană certificată, 

prin numeroase teste clinice, sunt înregistrate și aprobate de SUKL (Institutul de Stat pentru Controlul Drogurilor). 

Utilizarea și eficiența lor au fost testate de-a lungul deceniilor de experiență practică.  

Într-o cameră închisă, tot aerul trece treptat prin lampa germicidă, asigurând dezinfectarea aerului într-un spațiu definit. 

 

Radiația este omogenă și, prin urmare, distruge germenii și în locurile unde nu s-au aplicat dezinfectanți. 

 

Este întotdeauna necesar să folosiți două lămpi care radiază una împotriva alteia, astfel încât să nu se creeze nicio umbră. 

 

Acest model este Radiant Direct care garantează o dezinfectare eficientă a suprafețelor și a aerului și se recomandă 

utilizarea acestui tip de radiere fără prezența oamenilor.   

Din motive de siguranță există un senzor de mișcare capabil să detecteze mișcarea pe câmpul său.  Dacă nu există nicio 

mișcare într-un minut, dispozitivul se va porni și astfel va începe expunerea la radiații ultraviolete. 

 

Lămpile germicidice care radiază direct sunt de obicei utilizate noaptea sau în timpul pauzelor când nu există nicio 

activitate în cameră, în timp ce lămpile germicide care radiază indirect sunt potrivite pentru utilizarea la unitățile sau 

secțiile de terapie intensivă, unde pot fi în funcțiune continuă. 

 

Poate fi instalat cu ușurință pe perete sau pe tavan folosind kitul de instalare furnizat. 


