UVCIHSL04SCT UVC Inteligentná ručná sterilizačná lampa
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Rada jedinečných a popredných dizajnových konceptov s mnohými patentmi a certifikátmi
pre inteligentnejšiu sterilizáciu spolu s bezpečnejšou a dlhšou životnosťou výrobku

COVID-19

UVC:
Ultrafialová UV-C vlnová dĺžka, 200 ~ 280nm je tiež známa ako ultrafialová krátkovlnná
sterilizácia. Prenikavá schopnosť tejto dĺžky je najslabšia a nemôže preniknúť väčšinou
priehľadných skiel a plastov. Krátkovlnné ultrafialové lúče obsiahnuté v slnečnom svetle
sú takmer celkom absorbované ozónovou vrstvou. Krátkovlnné ultrafialové lúče veľmi
škodia ľudskému zdraviu. Krátkodobá expozícia môže spáliť pokožku. Dlhodobá alebo
vysoko intenzívna expozícia môže tiež Spôsobiť rakovinu kože. Ultrafialové germicídne
lampy vyzarujú krátkovlnné UVC.

Ultrafialové svetlo s vlnovou dĺžkou 240-280nm zničí
DNA, alebo RNA organických štruktúr – vírusy, baktérie, plesne, huby…
Funkcie produktu:
Unikátna prachotesná konštrukcia odolná proti vlhkosti:

Vzhľadom k špecifickosti vlnovej dĺžky hlbokého ultrafialového žiarenia LED svetelného zdroja, toto dobre
nepreniká do rôznych médií. Dlhodobé vystavenie vlhkému a prašnému vzduchu bude svetelný zdroj
oxidovať, čo výrazne zníži jeho sterilizačné účinky a zároveň ovplyvní jeho životnosť. Kryt tento problém
oxidácie vlhkosťou a prachom rieši. Zároveň chráni ľudské telo pred zneužitím ultrafialového svetla.

Špičková svetová technológia batérií. Bezpečnejšia a spoľahlivejšia,
s dlhšou životnosťou, malých veľkosťou a veľkou kapacitou, so super výdržou:
Tento produkt využíva popredné svetové technológie batérií Panasonic,
Tesla autobatérie, 4800mAh s vynikajúcou životnosťou, bez potreby častého nabíjania.

Inteligentná gravitačná indukcia – navrhnutá pre ochranu očí
UVC svetlo pracuje normálne vo vodorovnom smere a automaticky sa vypne po otočení o 90 stupňov

Otočením o 90 stupňov
sa automaticky vypne

UVC Lampa
horizontálny smer normálnej prevádzky

Hlasová výzva, keď je UV germicídna lampa zapnutá:
Ako prvý máme anglické hlasové výzvy pre UV lampu zapnutú a vypnutú: “UVC LIGHT ON / UVC LIGHT OFF”.
To napomáha, aby nedošlo k zneužitiu UV lampy a poškodenia ľudského tela. Hlasové výzvy pre bezpečnejšie používanie.

Zobrazenie stavu batérie:
Účinne rieši problém nedostatočného nabitia batérie behom používania.
Monitorovanie batérie pripomenie užívateľovi potrebu včasného nabíjania a tak predĺži životnosť batérie.

Režim núdzového osvetlenia:

Výrobok má vstavaný konvenčný zdroj osvetlenia,
ktorý možno použiť ako osvetľovacie svetlo.

Režim nočnej sterilizácie:
Pokiaľ je v prípade výpadku prúdu v noci nutná sterilizácia,
môžete sterilizačnú UVC lampu a osvetľovaciu lampu zapnúť súčasne.
Sterilizačná lampa UVC svetelný zdroj
Pomocou čipov môže UVC pásmo svetelného zdroja účinne eliminovat nový virus Corony a
daľšie virusy v rozmedzí 260-280nm.
Inteligentný bezpečnostný spínač:
Dvojitý ochranný spínač účinne zabráni poškodeniu ľudského tela
zpôsobeným ultrafialovými lúčmi pri nesprávnej manipulácii s ovládaním.
Výstupné rozhranie USB:
Rozhranie USB poskytuje výstup 5V2A, ktorý možno použiť pre núdzové
nabíjanie mobilných telefónov a núdzovú energiu pre malé zariadenia.
Vstupné rozhranie USB:
Micro USB pripojenie, Nabíjací kábel 5V, 2A.
Materiál výrobku:
Výrobok používa vysoko kvalitné materiály PA66 a PC a povrch je
ošetrený špeciálnou farbou pre vzhľad a odolnosť.

Vstupné rozhranie Micro USB
Výstupné rozhranie USB

Indikátor nočného režimu
Indikátor núdzového osvetlenia
Indikátor UVC svetla
Indikátor stavu batérie

Tlačidlo spínača UVC sterilizačného svetla

Tlačidlo spínača núdzového osvetlenia

Popis indikátorov:
Indikátor nočného režimu: modrá kontrolka svieti, keď sú súčasne zapnuté núdzové svetlo & UVC.
Indikátor núdzového světla: pri rozsvietení núdzového svetla svieti modrá kontrolka.
Indikátor UVC svetla: červený výstražný indikátor svieti, keď je zapnuté germicídne svetlo UVC,
s hlasovou výzvou "UVC LIGHT ON".
Indikátor vypnutého UVC svetla: červený výstražný indikátor sa vypne, keď je UVC germicídne svetlo
vypnuté, s hlasovou výzvou "UVC LIGHT OFF".
Indikátor monitorovania batérie: indikátory cyklicky blikajú pri nabíjaní batérie alebo mobilu.
Keď sú všetky tri indikátory zapnuté, batérie je plne nabitá.
Kontrolky blikajú, keď je kapacita nabitia nižšia, než 25 %.
Tlačídlo spínača núdzového svetla: Krátke stlačenie: Núdzové svetlo ZAPNUTÉ
APNUTÉ /VYPNUTÉ.
Vypínač UVC sterilizačného svetla: Stlačte a podržte po dobu 3 sekúnd: UVC svetlo ZAPNUTÉ /VYPNUTÉ.
Informácie o produkte
Vstup: DC 5V/2A Micro USB
Výstup: USB 5V 2A
Príkon núdzového světla: 3W
UVC výkon：4W
LED vlnová dĺžka: 260-280nm
LED typ: 6x UVC 3535, 9x 3030
UVC príkon: 60mW Max
Čas na dezinfekciu: 10s
Typ batérie: Lithium batéria 4800mAh
Certifikáty: CE, FCC, RoHS
Materiál: PA66+PC
Možné farby productu: čierna, biela, ružová a zlatá
Rozmery produktu: D: 200 x Š: 33 x V: 38mm
Balenie: D: 230 x Š: 66 x V: 50mm
Netto hmotnosť : 160g Gross hmotnosť: 300g
Rozmer/ ks/ váha kartónu: D: 470 x Š: 360 x V: 260mm / 50ks/ 15.8kg

Opatrenia:
1. Pri používaní chrániť oči a tvár.
.
2. UVC se automaticky vypne po 3 minútach.
3. Pokiaľ ho nepoužívate dlhšiu dobu, je nutné nasadiť ochranný kryt.
4. Viacúčelový
účelový ľahko prenosný a efektívny sterilizátor. Pre sterilizáciu prejsť 5
5-10--krát tam a späť.
5.Sterilizácia a dezinfekcia tvárových masiek, mobilných telefónov, nádob, oblečenia, šperkov atď.
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