
UVC-Protect

Řešením je dezinfekční 
lampa UVC-Protect

Ničí bakterie, viry, plísně a ostatní 
mikroorganismy

Dezinfikuje ozářené předměty
a prostory

Odstraňuje zápach domácích 
zvířat

Použitelná ve veřejném
sektoru i domácnostech

Bezpečnost při používání
zajišťuje sensor pohybu

Kompaktní velikost

Jednoduché ovládání

Moderní design

Nenáročná na údržbu

Výměnná UVC trubice

Šetří čas i peníze

®

quality lighting

COVID-19

COVID-19 Chřipka Plíseň Infekce Roztoči

Hotely Nemocnice Domácnost Restaurace Kanceláře

stačí jen 15-60min

2



®

quality lighting

UVC-Protect

Speciální lampa osazena zářivkou vyzařující 
krátkovlnné ultrafialové záření UV-C, které 
způsobuje narušení buněčných strukturpři 
vlnové délce 253,7nm (UV-C). Toto záření 
hubí viry, bakterie a jejich spóry, plísně,
kvasnice a mikroorganismy zejména
při dezinfekci vzduchu a povrchů.

Nezakrývat

Během provozu nesmí být 
přítomny žádné osoby ani 
zvířata  - hrozí poškození 
zraku a pokožky

Předměty, které nejsou UV 
stabilní, nevystavujte UV 
záření - hrozí poškození

Po použití lampy místnost 
vyvětrejte po dobu
minimálně 30min

Zpožděný start 10 sekund

Dosah ovladače až 10m

10 m2
15 min

20 m2
30 min

40 m2
60 min

30 min

Fotografie mikroorganismů jsou ilustrační. 
Toto zařízení ničí 99,9% bakterií, virů
a jiných mikroorganismů.
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Výkon   36 W
Napětí   220-240 V
Rozměry   Ø155 x 423
Vlnová délka  253,7 nm
Typ UV záření  UVC
Životnost (trubice)  8 000 h
Stupeň krytí  IP 20
Pracovní teplota  -10° - 50°
Vyzařovací úhel  360°
Hmotnost  606 g
Dávka   90µW/sec/cm2
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McLED s. r. o., Vídeňská 185, 252 50 Vestec, tel.: +420 220 184 800, fax: +420 244 910 700, e-mail: office@mcled.cz, www.mcled.cz

UVC dezinfekční lampa

Lampu lze ovládat pomocí 
tlačítka na základně lampy 
nebo pomocí dálkového 
ovladače, který je součástí 
balení.

Objednací kód Cena bez DPH

ML-435.001.57.0   1 643,- 

Dosah senzoru až 10m
microwave

sensor


