
Komora UVC 225 Nr katalogowy: 9100 

Komora UVC 225 wykonana jest z wysokiej jakości 

materiałów: stali nierdzewnej oraz szyb ALTUGLAS 

EX® z filtrem UV. Sterownik z wyświetlaczem 

cyfrowym wyposażonym w timer programuje i 

odmierza czas naświetlania promieniami UV, a 

także informuje o konieczności wymiany lamp UV 

po ich zużyciu (po 8000 godzin). W komorze 

wbudowane są dwie lampy UV: lampa przepływowa 

(wyposażona w filtry) dezynfekująca powietrze 

znajdujące się w komorze oraz zewnętrzna lampa 

dezynfekująca przedmioty umieszczane w komorze 

i wewnętrzne ściany komory (łączna moc 50W). 

Lampy nie przepuszczają fali o długości 

powodującej powstawanie ozonu, wewnętrzna warstwa ochronna lamp ogranicza tłumienie 

użytecznego zakresu UV-C. W komorze zastosowano lampy najwyższej jakości. UVC 225 dezynfekuje 

całkowitą objętość obszaru roboczego w 15-30 min. W 

komorze zainstalowano niezależnie sterowaną 

dodatkową lampę białą o odpowiedniej długości fali dla 

zwiększenia komfortu pracy. Elementy sterujące 

lampami pozwalają na oszczędność energii elektrycznej 

do 30%. Możliwa jest praca przy otwartej pokrywie - 

przy jej otwarciu sterownik automatycznie rozłącza 

zewnętrzna lampę UV, a lampa przepływowa 

(bezpieczna dla użytkownika) dezynfekuje powietrze 

dalej. 

Komora może być wyposażona w gniazdka elektryczne 

do zasilania innych urządzeń umieszczonych w komorze lub półki montowane na tylnej ścianie. 

Komora przeznaczona jest do sterylnej pracy z DNA/RNA. Lampy zabijają bakterię, wirusy i inne 

mikroorganizmy. Komora UVC 225 dezynfekuje powietrze, wodę i powierzchnie elementów. 

Specyfikacja: 

• obudowa i blat roboczy ze stali nierdzewnej 

• szyby ALTUGLAS EX® z filtrem UV 

• przezroczystość 99,99% 

• ochrona przed UV 99%  

• przepływowa bezozonowa lampa UV (253,7 nm) 25W 

• zewnętrzna bezozonowa lampa UV (253,7 nm) 25W 

• trwałość lamp UV 8000 godzin 

• lampa światła białego 

• timer cyfrowy od 1 minuty do 99 godzin lub praca ciągła 

• informacja na wyświetlaczu cyfrowym o konieczności wymiany lamp UV 

• możliwość pracy przy otwartej pokrywie 

• wymiary 720 x 550 x 555 mm 

• zasilanie 220/240V, 50Hz 

 

Sprzedaż i dystrybucja: 

COMPLETION.PL 

email: completion@completion.pl 
 


