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1. Prestaties en belangrijke kenmerken

2. Toepassingsgebied

FagronLab™ UVGI-80

Het FagronLab ™ UVGI-80-apparaat gebruikt een zeer intensieve ultraviolette kiemdodende lamp, een negatieve 
ionengenerator en desinfectiemethode, die kan worden gebruikt voor luchtdesinfectie in werkplekken van mensen. 

Het is geschikt voor dynamische luchtontsmetting binnenshuis in apotheken, ruimtes voor medisch onderzoek, wachtkamers, 
ziekenhuizen, voedsel-, drank- en farmaceutische fabrieken.

3. Bacteriedodende factoren en sterkte
De belangrijkste bacteriedodende factor van deze machine is ultraviolet licht en de stralingsintensiteit van de ultraviolette 
kiemdodende lamp die voldoet aan de technische eisen van het product.

4. Microbiële categorie
De kiemdodende lamp is een speciaal type lamp dat ultraviolet (UVC) licht produceert. Dit kortgolvige ultraviolette licht 
verstoort de DNA-baseparing en veroorzaakt de vorming van pyrimidinedimeren en dit leidt tot de inactivering van 
bacteriën, virussen en protozoa.

5. Technische parameters

Model UV luchtsterilisator
Stroomvoorziening AC220V±10%; 50/60Hz

Temperatuur -10°C ~ 40°C
Vochtigheid ≤ 80%
Luchtdruk 600hpa≈1060hpa

Toepasselijke ruimte ≤80m³
Circulatie lucht volume ≥800m³/h

UV lekkage ≤5μw/cm² (30cm from the sterilizer)
Geluidsniveau ≤55dB

Verbruik ≤260W

 Volgens de classificatie voor bescherming tegen elektrische schokken behoort dit product tot: Klasse II, Type B, algemene 
uitrusting..
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6. Functies en gebruik 

FagronLab™ UVGI-80

vervuilde lucht

gesteriliseerde lucht

7. Installatie
Geen extra installatie nodig

8 Bediening 
• Ramen en deuren moeten tijdens desinfectie gesloten zijn
• Sluit het netsnoer aan. Druk op de aan / uit-schakelaar. Het apparaat werkt

9 Alarm 
• Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de machine gebruikt
• Het gebruik moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de regels in de handleiding
• Het is verboden te gebruiken op ontvlambare en explosieve plaatsen
• De deuren en ramen van de kamer moeten tijdens desinfectie gesloten zijn
• De stroom moet worden uitgeschakeld tijdens installatie en onderhoud
• Het is ten strengste verboden de luchtinlaat en luchtuitlaat van het apparaat af te dekken of te blokkeren
• Steek niets in het apparaat. Anders kan dit brand of elektrische schokken veroorzaken.  

Mors geen vloeistof op de sterilisator
• De stroom moet worden uitgeschakeld voordat u het apparaat reinigt
• Schakel tijdens onderhoud of reiniging de stroom uit om te voorkomen dat UV-stralen de huid en ogen doorboren
• De voeding die door dit apparaat wordt gebruikt, moet een enkelfasige drieaderige voeding zijn met een goede aarding
• Demonteer het apparaat niet om het risico op elektrische schokken te verminderen
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FagronLab™ UGVI-80

• Als de volgende omstandigheden zich voordoen, haal dan de stekker uit het stopcontact en bel ons servicenummer
 A Als het netsnoer of de stekker beschadigd of versleten is
 B Als er vloeistof in het apparaat is gemorst
 C Als de sterilisator wordt blootgesteld aan regen of water
 D Als de sterilisator kapot is of het frame beschadigd is
 E Als de sterilisator aanzienlijk in prestaties verandert
• De levensduur van de hele machine is vijf jaar. Als je meer dan vijf jaar gebruikt, veroudering van componenten en stroom 

snoeren in de machine kunnen persoonlijke veiligheidsongevallen veroorzaken.  
Na deze periode moet een volledige service worden uitgevoerd.

• Ultraviolette kiemdodende lampen moeten worden gebruikt om de straling te detecteren in overeenstemming met het 
tijdstip van gebruik en de uitstraling van de straling is <70uW/cm2 (vermogen ≥30W). Wanneer de lamp wordt gebruikt of 
de totale gebruikstijd de effectieve levensduur overschrijdt, de UV-kiemdodende lamp moet worden vervangen (bij gebruikt 
van meer dan 5000 uur).

10 Probleem oplossen 

FOUT PROBLEEM OPLOSSEN
 

Werkindicator brandt niet
Controleer de aansluiting met de stroom

Controleer de zekering

UV licht werkt niet
Controleer de conditie van de ballast 2A

De UVC lamp is beschadigd

Ventilator werkt niet
Controleer de motor van de ventilator

Controleer de aansluiting van de ventilator

11 Onderhoud 

• Als de intensiteit van de ultraviolette straling in de detector is verminderd, moet het op tijd worden vervangen
• Als het apparaat gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, trek dan de stekker uit het stopcontact en bedek het met een 

schone stoffen hoes

12 Garantie 
Dit apparaat is onder garantie en vrij van defecten in materialen en vakmanschap, bij normaal gebruik en service, voor een
periode van 12 maanden vanaf factuurdatum (exclusief verbruiksartikelen). De garantie wordt alleen verleend aan de
oorspronkelijke koper. Garantie is niet geldig op het apparaat dat is beschadigd als gevolg van onjuiste installatie, onjuiste
verbindingen, misbruik, ongeval of abnormale bedrijfsomstandigheden.  Als de garantie is verlopen, zal Aca Pharma 
technische ondersteuning verlenen voor de herstelling via een bestek voor herstelkosten..
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FagronLab™ UGVI-80

13 Service 

Bij problemen kunt u altijd contact opnemen met de serviceafdeling voor technische ondersteuning. Geef de klant op
zorgverlener met de volgende informatie
:
• Beschrijving van probleem
• Serienummer van het apparaat
• Gebruikte methoden en procedures om de problemen op te lossen

14 Transport en opslag
Het transport moet regen, mechanische botsingen en vermenging met bijtende gassubstanties vermijden. De machine zou 
moeten zijn opgeslagen in een droog, goed geventileerd, niet-corrosief gasmagazijn.

15 Circuit diagram 
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