VARTOTOJO VADOVAS
Baktericidinis UVC recirkuliatorius Ferroplast
Skirtas patalpų oro dezinfekcijai esant žmonėms
ĮŽANGA
Baktericidinis recirkuliatorius uždarojo tipo skirtas dezinfekuoti patalpų orą esant žmonėms.
Rekomenduojama naudoti baktericidinius recirkuliatorius kur reikalinga patalpų oro bakterinio
užterštumo profilaktika, esant padidintai rizikai užsikrėsti oro-lašeliniu būdu plintančiomis
ligomis bei infekcijomis. Recirkuliatorių naudojimas apsaugo patalpų orą nuo mikrobų, virusų
bei infekcijų plitimo, bei sumažina užterštumą mikrobais.
Patalpų oro dezinfekcija vyksta tokiu būdu:
• Ventiliatorių pagalba patalpos oras įtraukiamas į prietaiso uždarąjį korpusą.
• Korpuso viduje UVC baktericidinėmis lempomis, neišskiriančiomis ozono, įvyksta oro
srauto dezinfekcija.
Šiame vartotojo vadove aprašomos techninės charakteristikos ir naudojimosi instrukcijos šiems
baktericidinių recirkuliatorių modeliams:
• Ferroplast UV Air Desinfection Unit-2L,
• Ferroplast UV Air Desinfection Unit-2S.
ULTRAVIOLETINIO SPINDULIAVIMO ŠALTINIS
Baktericidiniame recirkuliatoriuje naudojamos baktericidinės žemo slėgio lempos, veikimo
metu negeneruojančios ozono.
Baktericidinių lempų gamybai naudojamas specialusis stiklas, nepraleidžiantis UV spindulių,
kurių bangos ilgis mažesnis nei 200 nm., kadangi tokie spinduliai generuoja ozoną. Tačiau šis
specialus stiklas gerai praleidžia UV spindulius, kurių bangos ilgis 253,7 nm.
Šio ypatumo dėka pastebimas neženklus ozono susidarymas, kuris visiškai išnyksta po 100
darbo valandų. Vidutinė tokių baktericidini lempų veikimo trukmė – 9000 val.
Oro srauto dezinfekavimo zonoje naudojamos auštu atspindžio koeficientu pasižyminčios
medžiagos (75%), kurios užtikrina efektyvią oro srauto baktericidinę dezinfekciją.
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TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
Lentelė Nr. 1

#

Paramentras

Ferroplast UV Air Ferroplast UV Air
Desinfection Unit-2S Desinfection Unit-2L

1
2
3

Įtampa
Galingumas
UV švitinimo galingumas 1 m. atstumu
bangos ilgiu 253,7 mm.
Lempų kiekis
Lempų galingumas
Išmatavimai
Svoris
Darbinis režimas pasiekiamas per
Oro srauto galingumas (našumas)
Rekomenduojas patalpos tūris vykdant
nustatytą programą, parenkama pagal
lenteles Nr. 2 ir Nr. 3.
Garso lygis
Integruotas darbo laiko skaitiklis
Lempų darbo valandų resursas

230 ± 20 V, 50 Hz.
50 W
1 W/m2

230 ± 20 V, 50 Hz.
80 W
2 W/m2

2 vnt.
15 W
755х115х170 mm.
4,5 kg.
1 min.
60 m3/va;.
50 m3

2 vnt.
30 W
1200х175х145 mm.
6 kg.
1 min.
90 m3/val.
75 m3

40 dBA
yra
9000 val

40 dBA
yra
9000 val

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Paveikslėlis Nr. 1 Stacionarus tvirtinimas
ant sienos.

Paveikslėlis Nr. 2 Tvirtinimas ant
mobilaus universalaus stovo*.

* Universalus mobilus stovas į komplektą neįeina ir įsigyjamas atskirai.
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PASKIRTIS
Baktericidinis recirkuliatorius skirtas dezinfekuoti orą patalpose, kurios skirstomos į
kategorijas, priklausomai nuo patalpos paskirties. Savo ruožtu patalpos kategorija nusako
reikalingą baktericidinį efektyvumą.
Lentelė Nr. 2

#
1
2

3
4
5

Patalpos tipas
Operacinės,
Naujagimių palatos.
Tvarstomieji,
Palatos ligoniams su nusilpusiu imunitetu,
Reanimacijos skyriai,
Bakteriologinės ir virusologinės laboratorijos
Kraujo centruose.
Palatos, kabinetai neįtraukti į I ir II kategorijas.
Vaikų žaidimo kambariai, mokyklos klasės, vaikų
namai, prieglaudos, valgomieji, susirinkimo kabinetai,
kitos vietos, kur susirenka didelis kiekis žmonių.
Rūbinės, tualetai, kitos viešos patalpos.

Kategorija Baktericidinis
efektyvumas
99,9%
I

II

III
IV
V

99%

95%
90%
85%

Laikas reikalingas skirtingo tūrio patalpų oro dezinfekcijai nurodytas Lentelėje Nr. 3.
Lentelė Nr. 3

#
1
2

Baktericidinio
recirkuliatoriaus
modelis
Ferroplast UV
Air Desinfection
Unit-2L
Ferroplast UV
Air Desinfection
Unit-2S

Patalpos tūris, Baktericidinis efektyvumas
m3
pagal S. aureus.
99,9 %
99,0 %
iki 30
30 min
20 min
nuo 31 iki 75
60 min
45 min
iki 30
muo 31 iki 75

išmatuotas
95,0 %
20 min
45 min

-

60 min

45 min

-

85 min

60 min

Jei reikia dezinfekuoti didesnės talpos patalpas, tuomet siūloma naudoti didesnį recirkuliatorių
kiekį, arba nustatyti recirkuliatoriaus nepertraukiamo darbo režimą.
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NAUDOJIMO SĄLYGOS
Baktericidinių recirkuliatorių naudojimosi sąlygos: temperatūra nuo +10 С iki + 35 C;
santykinė drėgmė iki 80 % esant temperatūrai 25 С; slėgis nuo 630 iki 800 mm Hg.
Baktericidinio recirkuliatoriaus išoriniai paviršiai pagaminti iš padengto milteliniais dažais
metalo ir atsparaus smūgiams bei chemiškai atsparaus polikarbonato. Paviršius galima valyti
dezinfekavimo priemonėmis.
ĮRENGINIO SANDARA IR VEIKIMO PRINCIPAS
•
•

Recirkuliatoriaus korpuso šone randasi elektros tinklo jungiklis „On“ / „Off“.
Priekinėje panelėje patalpintas daugiafunkcinis valdymo blokas susidedantis iš:
o Mygtukas Nr. 1 „Continuous air desinfection“ skirtas įjungti recirkuliatorių
nepertraukiamo veikimo režimu patalpoje esant žmonėms.
o Mygtukai Nr. 2 – Nr. 5, skirti nustatyti recirkuliatoriaus veikimo programą,
kurios trukmė priklauso nuo patalpos tūrio ir patalpos kategorijos.
o Mygtukas Nr. 6 „Program start/reset“ skirtas recirkuliatoriaus programos
paleidimui, arba atšaukti vykdomą programą.
o Laikmatis atvaizduoja laiką bei baktericidinių lempų išdirbtą laiką.
o Mygtukai „Hours“ ir „Minutes“ skirti nustatyti laiką.

Paveikslėlis Nr. 3 Recirkuliatoriaus valdymo panelė.

4

NAUDOJIMASIS PRIETASU, DARBO EIGA
Rekomenduojama recirkuliatorius montavimo/pastatymo vietą parinkti taip, kad oro paėmimas
iš išmetimas vyktų nekliudomai ir sutaptų su patalpos pagrindiniais oro srautais.
1. Įjungti kabelį į elektros rozetę. Įjungti elektros tinklo jungiklį „On“.
2. Po įjungimo laikmatis atvaizduoja dabartinį laiką (po elektros atjungimo laikas
neišsaugomas). Nustatykite laiką rodyklėmis „Hours“ ir „Minutes“.
3. Paspauskite mygtuką № 6 „Program start / reset“.
4. Pasirinkite reikiamą programą:
4.1. Priklausomai nuo patalpos tūrio ir kategorijos nustatykite reikiamą programą
mygtukais Nr. 2 – Nr. 5. Recirkuliatorius pradės programos vykdymą. Išdirbus
programoje nustatytą trukmę recirkuliatorius išsijungia automatiškai.
4.2. Jeigu reikalingas nepertraukiamas darbas, tuomet mygtuko Nr. 1 pagalba nustatykite
programą „Continuous air desinfection“. Recirkuliatorius skirtas nepertraukiamai
patalpų oro dezinfekcijai esant žmonėms patalpoje.
5. Įsijungus pasirinktai programai, laikmačio parodymai keičiasi į baktericidinių lempų
išdirbto laiko rodymą. Išdirbto laiko apskaita vykdoma valandomis, minutės
neatvaizduojamos.
6. Vykdomos programos išjungimui paspauskite mygtuką Nr. 6. Laikmatyje vėl
vaizduojamas dabartinis laikas.
Jeigu laiko rodymas nėra reikalingas, tuomet recirkuliatorių galima išjungti elektros tinklo
jungikliu „Off“. Išdirbtų valandų skaitiklis išsaugomas, tačiau laikrodžio rodmenys
neišsaugomi.

5

UNIVERSALAUS MOBILAUS STOVO SURINKIMO SCHEMA
Stovo surinkimas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Konstrukcijos elementai – 5 vnt.
Ratukas su stabdžiumi – 2 vnt.
Ratukas be stabdžiaus – 2 vnt.
Varžtas 8x40 – 6 vnt.
Poveržlė M8 – 4 vnt.
Poveržlė grovėr M8 – 10 vnt.
Varžtas 4x25 – 2 vnt.
Rankena – 1 vnt.

Surinkto stovo išmatavimai 1275x535x475 mm.

Paveikslėlis Nr. 4 Mobilaus stovo surinkimas

Universalus mobilus stovas į komplektą neįeina ir įsigyjamas atskirai.
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