
Germicidní
dezinfekční
UV-C lampa
Lucky 

Akce pro školy
SLEVA 15 %
kód pro slevu: LUCKY

Český výrobce systémů
a dodavatel osvětlení
již od roku 1990

Efektivní a rychlá 
dezinfekce interiérů
a povrchů

Bez zápachu a škodlivin
z chemických prostředků

99 % | 60 m2
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Germicidní
dezinfekční
UV-C lampa

Lucky 
Tato forma dezinfekce je bez použití
chemických látek, které mohou mít
v některých případech nepříznivý vliv 
na lidský organismus. Díky krátkému 
cyklu rozmnožování bakterií, mohou 
některé chemickou dezinfekci přežít
a tím si mohou vytvořit odolnost proti
dané chemikálii. UV-C dezinfekce tedy 
eliminuje nutnost užití chemikálií.

Při dezinfekci UV-C zářením je třeba
dodržovat bezpečností pokyny uvedené 
v návodu k obsluze a nevystavovat sebe 
ani jiné živé organismy přímému záření 
(tedy i květiny). Z tohoto důvodu je tato 
lampa vybavena detektorem pohybu  
(dosah cca 10 m), časovými programy
a dálkovým ovladačem.

Lampy se běžně používají k dezinfekci
povrchů, prostor a předmětů denní po-
třeby. Jejich uplatnění tedy naleznou:  
školy, kanceláře, obchody, hotely, jídel-
ny, zdravotnická zařízení, pošty, šatny, 
sportoviště, atd., ale i domácnosti.

Typy pásem UV záření

■ UV-A – dlouhovlnné záření, způsobuje opálení
■ UV-B – složka, která může způsobit popálení kůže 
 a mít nepříznivý vliv na oči a kůži.
 U slunečního záření je pohlcena ozónovou
 vrstvou.                  
■ UV-C – germicidní složka, která zničením DNA/RNA 
 bakterií a virů zabraňuje jejich šíření a množení.
 U slunečního záření je pohlcena kyslíkem 
 a ozónem v atmosféře.
■ V-UV – složka vytvářející ozón, který likviduje
 bakterie a viry v ovzduší, je ale nebezpečný
 pro člověka

■ Napájení 230 V 
■ Lampa dodávána včetně dálkového ovládání 
■ Obsahuje časovač a detekci přiblížení – bezpečnostní prvek,  
 který automaticky vypíná zařízení při přiblížení na 10 m
■ Svítidlo je plně certifi kované
■ Životnost cca 8000 h 
■ Záruka 24 měsíců na svítidlo
■ Cena náhradních trubic:
 UVC trubice 36 W 399,- Kč bez DPH 
 UVC trubice 60 W 450,- Kč bez DPH

Antibakteriální dezinfekce
místnosti UV-C zářením je jednou
z možností likvidace virů a bakterií, 
ale i roztočů a plísní.

Lucky 36   
36 W, prostor 20–40 m2

1.890 KčCena po slevě: 

1.606 Kč bez DPH
Cena po slevě: 

2.456 Kč bez DPH

Lucky 60
60 W, prostor 40–60 m2     

Typy svítidel
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