
FagronLab™ - UVGI-80
UV Luchtsterilisator (mobiel)

Frequently Asked Questions

Wat voor soort installatie is verreist?  
Technische installatie is niet nodig. De machine moet enkel zijn aangesloten op een stopcontact (220V).

Wanneer moet het apparaat worden ingeschakeld?  
De gebruiker moet beschikken over een desinfectie- of reinigingsplan. Volgens dat plan zou de UVGI-80 continu kunnen werken of 
gedurende de nacht.

Wat is het geluidsniveau van het apparaat?
Het geluidsniveau van het apparaat is max 55db. Geluidsniveau is vergelijkbaar met een gewone luchtontvochtiger.

Welke ruimte is van toepassing?  
De toepasselijke ruimte is max 80m³. Dit betekent ongeveer 40m² met een hoogte van 2,70 m om 10 circulatie te bereiken per uur.

Hoe lang duurt het om de kamer te desinfecteren?  
Het apparaat desinfecteert continu de lucht en voert deze door de UV-lamp. De circulerende lucht kan de 800 m³/u bereiken. het apparaat 
kan een kamer met luchtvolume van 80m³ - 10 keer per uur desinfecteren.

Kan het apparaat worden gebruikt in een cleanroom-gebied?  
Ja.

Is desinfectie gegarandeerd door het gebruik van de FagronLab™-UVGI-80?  
De literatuurachtergrond stelt dat UVC-licht in 254 nm effectief kan worden gedesinfecteerd, waar het ook wordt aangebracht. Bovendien  
is de luchtsterilisator getest door de fabrikant en had dodingssnelheden van Staphylococcus Albicans in de lucht van een 
ontworpen aerosolkamer van meer dan 99,90%. De testresultaten voldoen volgens de fabrikant aan de eisen 
van de editie 2002 van de «Desinfectie Technische Specificaties» van het Ministerie van Volksgezondheid van China en zal  
beschikbaar via een relevant rapport (Shandong Provincial Center for Disease Control and Prevention Inspection Report Acceptatie).

Is het schadelijk voor mensen om in de buurt van het apparaat te zijn terwijl het apparaat in werking is?  
De UV-lampen bevinden zich in het apparaat, dus er is geen direct oogcontact. De lekkage van het UV-licht is ≤5μw / m2 en
dat maakt het apparaat veilig in gebruik. Volgens de fabrikant worden speciaal gecoate lampen gebruikt.

Zijn er veiligheidsaanbevelingen?
De machine moet op een veilige en droge plaats staan. De luchtkanalen mogen niet worden geblokkeerd. Elke onnodige actie om naar 
binnen te kijken in de machine moet worden vermeden.

Wat is de levensduur van het apparaat?  
Elke UV-lamp heeft een levensduur van meer dan 5000 uur. De UV-lamp moet na die periode worden vervangen.  
Dit moet gebeuren door een geautoriseerde technicus.

Hoeveel UV-lampen zitten er in de machine?
Er zitten 5 UV-lampen in.

Heeft het een HEPA-filter?  
Het apparaat hoeft geen Hepa-filter te gebruiken. Het apparaat gebruikt een ozonvrije UV-lamp ZW36D.

Heeft het een koolstoffilter?
Een koolstoffilter wordt gebruikt om verontreinigingen en onzuiverheden te verwijderen, dus de fabrikant gebruikt ze niet.

Is er een CE certificaat beschikbaar?  
Ja.
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