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UV-CUV-C
światłoświatło

Technologia dezynfekcji UV-C jest 

znana od około stu lat i wykorzysty-

wana głównie w medycynie. Jednak 

jej zastosowanie jest dużo szersze. 

Lampy UV-C, wykorzystując światło 

ultrafioletowe, są jednym z najsku-

teczniejszych urządzeń zdolnym 

usunąć z  powierzchni wirusy, 
bakterie, grzyby lub zniszczyć 

DNA czy RNA wszelkich mikroor-

ganizmów, które zostaną podda-

ne naświetleniu.

Naświetlanie światłem ultrafioletowym to skuteczny, wygodny, 
ekonomiczny i ekologiczny sposób na dezynfekcję:
• nie wymaga nakładu pracy ludzkiej
• nie zużywa środków chemicznych – generuje oszczędności
• jest przyjazny dla środowiska – minimalizuje zużycie chemicznych 

środków do dezynfekcji

rodzina przenośnychrodzina przenośnych
lamp dezynfekcyjnychlamp dezynfekcyjnych

NEUTRALIZACJA

WIRUSÓW/BAKTERII/GRZYBÓW

99,9%



UV-UV-CC
STERILONSTERILON
dezynfekcja bezpośredniadezynfekcja bezpośrednia

W zależności od jej mocy można odkazić różnej 

wielkości przestrzenie, ale tylko te znajdujące się 

w zasięgu strumienia świetlnego. Budowa lampy, 

jej niska waga oraz uchwyt pozwalają jednak na 

jej błyskawiczne przestawienie przez każdego. 

Dlatego nawet jeśli w pomieszczeniu występu-

ją różnego rodzaju wnęki, do których nie dociera 

światło, skierowane na przeważającą część  płasz-

czyzn, po kilkunastu minutach lampę wystarczy 

przestawić i powtórzyć proces naświetlania.

Przy dezynfekcji należy uwzględnić, że lampy o różnej mocy mają różny zasięg:

• lampy o mocy 108 W  -  przestrzeń do 35 m2

• lampy o mocy 72 W - przestrzeń do 25 m2

• lampy o mocy 36 W  -  przestrzeń 15 m2

Przenośna lampa do dezynfekcji bezpośredniej UV-C STERILON przeznaczona 

jest do odkażania powierzchni i przedmiotów. Podczas jej użytkowania nie moż-

na przebywać w naświetlanym pomieszczeniu.



UV-UV-CC
STERILON STERILON FLOW/FLOW/
FLOW PREMIUMFLOW PREMIUM

Jeszcze więcejJeszcze więcej
możliwościmożliwości
dodatkowa opcjadodatkowa opcja
dezynfekcji bezpośredniejdezynfekcji bezpośredniej

Lampy UV-C STERILON FLOW oraz UV-C STERILON FLOW PREMIUM wyposażone są 

w zdejmowane przesłony świetlówek. Dzięki temu, po ich zdjęciu, można wykorzystać 

lampę do dezynfekcji bezpośredniej (jedno- lub dwukierunkowej). Należy przy tym 

zachować wszystkie zasady bezpieczeństwa dotyczące użytkowania bezpośrednich 

naświetlaczy   emitujących   światło    ultrafioletowe,  a   w  szczególności nie przebywać 

w pomieszczeniu dezynfekowanym.

Dezynfekcja przepływowa polega na naświe-

tlaniu promieniami UV-C powietrza przepły-

wającego przez wnętrze lampy.

Dzięki stymulowanej cyrkulacji powietrze 

przechodzi przez komorę dezynfekcyjną, gdzie 

zostaje naświetlone i oczyszczone, a następ-

nie wyparte do pomieszczenia.

Promienie UV-C nie wydostają się na zewnątrz, 

dzięki czemu lampa ta idealnie sprawdzi się 

wszędzie tam, gdzie przebywa wiele osób. 

dezynfekcja przepływowadezynfekcja przepływowa



Dezynfekcja bezpośrednia sprawdzi się wszędzie tam, 

gdzie trzeba szybko, wygodnie i skutecznie usunąć 

szkodliwe mikroorganizmy z powierzchni. 

Warto ją zastosować zarówno w obiektach medycz-

nych, jaki i kosmetycznych czy edukacyjnych. Doskona-

le sprawdzi się w restauracjach i hotelach.

DezynfekcjaDezynfekcja
BEZPOŚREDNIABEZPOŚREDNIA
różne miejsca, jeden celróżne miejsca, jeden cel



DezynfekcjaDezynfekcja
PRZEPŁYWOWAPRZEPŁYWOWA
różne miejsca, jeden celróżne miejsca, jeden cel
Dezynfekcja przepływowa przeznaczona jest do po-

mieszczeń, w których stale przebywają ludzie i jest 

konieczność oczyszczenia powietrza ze szkodli-

wych drobnoustrojów. 

Warto ją zastosować zarówno w obiektach medycz-

nych, jaki i kosmetycznych czy edukacyjnych. Do-

skonale sprawdzi się w restauracjach i hotelach.



Dezynfekcja przepływowa (powietrza)
1. Ustaw lub zawieś lampę w dogodnym miejscu  

w dezynfekowanym pomieszczeniu. 
2. Przepływ wynosi, w zależności od mocy lampy 

110, 160 lub 200 m3/h. 
3. W pomieszczeniu  mogą przebywać ludzie. Mogą 

się oni swobodnie przemieszczać i nie muszą 
mieć odzieży ochronnej. 

4. Zalecane jest wietrzenie pomieszczenia, raz na 
każde 4 godziny pracy lampy.

SzybkaSzybka
i skutecznai skuteczna
dezynfekcjadezynfekcja
światłem UVC!światłem UVC! Dezynfekcja bezpośrednia (powierzchni)

1. Światło musi być skierowane na dezynfekowaną 
powierzchnię. 

2. Źródło światła UV-C należy ustawić możliwie naj-
bliżej dezynfekowanej powierzchni. 

3. Orientacyjny czas naświetlania wynosi 15 min. 

Pamiętaj, że podczas dezynfekcji bezpośredniej:
1. Obiekty ustawione w cieniu, do których nie dotrą 

promienie UV-C, nie będą dezynfekowane.
2. Po uruchomieniu lampy nie można przebywać 

w pomieszczeniu. Podczas jej włączania/wyłącza-
nia należy używać okularów ochronnych, a także 
mieć na sobie odzież z długim rękawem i rękawice 
ochronne.



• Kolor obudowy: biały
• Skuteczność dezynfekcji: 25 m2 (72 W) 35 m2 (108 W)
• Żywotność źródła światła: 9000 h
• Orientacyjny czas dezynfekcji: 15 min.
• Rodzaj światła: UV-C
• Długość fali UV-C: 253,7 nm
• Napięcie zasilające: 220-240 V
• Stopień szczelności: IP 20
• Przewód zasilający 5 m
• Wielopozycyjne ramię
• Możliwość zawieszenia na suficie
• Akcesoria: uchwyt magnetyczny, uchwyt do montażu 

sufitowego, stojak Future Stand, okulary UV-C
• Wersje lampy z dodatkowym wyposażeniem: z 

włącznikiem ON-OFF, z zabezpieczenie przed 
ekspozycją na promieniowanie UV-C (odwrócony 
czujnik ruchu)

Zeskanuj kod
i przejdź do karty
technicznej

PLPL

UV-CUV-C
STERILONSTERILON
72W/108W72W/108W

Parametry lamp podawane są z zachowaniem tolerancji dopuszczonej normą. Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów produktu na nie gorsze, w toku jego udoskonalania oraz do zmian konstrukcyjnych 

lub modernizacji. Materiały prezentowane w folderze nie są ofertą handlową. Pełna, aktualna oferta Lena Lighting wraz z aktualnymi parametrami znajduje się na stronie www.lenalighting.pl.

Parametry lamp podawane są z zachowaniem tolerancji dopuszczonej normą. Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów produktu na nie gorsze, w toku jego udoskonalania oraz do zmian konstrukcyjnych 

lub modernizacji. Materiały prezentowane w folderze nie są ofertą handlową. Pełna, aktualna oferta Lena Lighting wraz z aktualnymi parametrami znajduje się na stronie www.lenalighting.pl.

Zeskanuj kod
i przejdź do karty
technicznej

• Kolor obudowy: biały
• Skuteczność dezynfekcji: 15 m2

• Żywotność źródła światła: 9000 h
• Orientacyjny czas dezynfekcji: 15 min.
• Rodzaj światła: UV-C
• Długość fali UV-C: 253,7 nm
• Napięcie zasilające: 220-240 V
• Stopień szczelności: IP 20
• Przewód zasilający 5 m
• Możliwość zawieszenia na suficie
• Akcesoria: uchwyt magnetyczny, uchwyt do montażu 

sufitowego, stojak Future Stand, okulary UV-C
• Wersje lampy z dodatkowym wyposażeniem: z 

włącznikiem ON-OFF, z zabezpieczenie przed 
ekspozycją na promieniowanie UV-C (odwrócony 
czujnik ruchu)

UV-CUV-C
STERILONSTERILON
36W36W

PLPL



• Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza

• Rodzaj światła: ultrafioletowe UV-C

• Kolor: biały

• Przepływ powietrza: 110 m3/h

• Filtr przeciwkurzowy

• Miejsce na filtr HEPA

• Żywotność źródła światła: 9000 h

• Napięcie zasilające: 220-240 V

• Długość fali UV-C: 253,7 nm

• Stopień szczelności: IP20

• Przewód zasilający: 3 m

• Włącznik on-off

• Akcesoria: kółka prowadzące, filtr HEPA, uchwyt 

do montażu ściennego, okulary UV-C

• Wersje lampy z dodatkowym wyposażeniem: z 

zabezpieczeniem przeciwko otwarciu, z licznikiem 

czasu pracy

UV-CUV-C
STERILON STERILON FLOWFLOW
72W MONO72W MONO

PLPL

• Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza
• Funkcja dwukierunkowej bezpośredniej dezynfekcji 

powierzchni
• Rodzaj światła: ultrafioletowe UV-C
• Kolor: obudowa biały połysk,
 front srebrny ocynkowany
• Przepływ powietrza: 200 m3/h

• Filtr przeciwkurzowy

• Miejsce na filtr HEPA
• Żywotność źródła światła: 9000 h
• Napięcie zasilające: 220-240 V
• Długość fali UV-C: 253,7 nm
• Stopień szczelności: IP20
• Przewód zasilający: 3 m
• Włącznik on-off
• Akcesoria: kółka prowadzące, filtr HEPA, uchwyt 

do montażu ściennego, okulary UV-C
• Wersje lampy z dodatkowym wyposażeniem: z 

zabezpieczeniem przeciwko otwarciu, z licznikiem 
czasu pracy

UV-CUV-C
STERILON STERILON FLOWFLOW
144W144W

• Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza
• Funkcja jednokierunkowej bezpośredniej 

dezynfekcji powierzchni
• Rodzaj światła: ultrafioletowe UV-C
• Kolor: obudowa biały połysk,
 front srebrny ocynkowany
• Przepływ powietrza: 160 m3/h

• Filtr przeciwkurzowy

• Miejsce na filtr HEPA
• Żywotność źródła światła: 9000 h
• Napięcie zasilające: 220-240 V
• Długość fali UV-C: 253,7 nm
• Stopień szczelności: IP20
• Przewód zasilający: 3 m
• Włącznik on-off
• Akcesoria: kółka prowadzące, filtr HEPA, uchwyt 

do montażu ściennego, okulary UV-C
• Wersje lampy z dodatkowym wyposażeniem: z 

zabezpieczeniem przeciwko otwarciu, z licznikiem 
czasu pracy

UV-CUV-C
STERILON STERILON FLOWFLOW
72W72W

Parametry lamp podawane są z zachowaniem tolerancji dopuszczonej normą. Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów produktu na nie gorsze, w toku jego udoskonalania oraz do zmian konstrukcyjnych 

lub modernizacji. Materiały prezentowane w folderze nie są ofertą handlową. Pełna, aktualna oferta Lena Lighting wraz z aktualnymi parametrami znajduje się na stronie www.lenalighting.pl.

Parametry lamp podawane są z zachowaniem tolerancji dopuszczonej normą. Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów produktu na nie gorsze, w toku jego udoskonalania oraz do zmian konstrukcyjnych 

lub modernizacji. Materiały prezentowane w folderze nie są ofertą handlową. Pełna, aktualna oferta Lena Lighting wraz z aktualnymi parametrami znajduje się na stronie www.lenalighting.pl.

Zeskanuj kod
i przejdź do karty
technicznej
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Zeskanuj kod
i przejdź do karty
technicznej
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Zeskanuj kod
i przejdź do karty
technicznej



• Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza

• Funkcja jednokierunkowej bezpośredniej 

dezynfekcji powierzchni

• Tryb ECO

• Rodzaj światła: ultrafioletowe UV-C

• Kolor: obudowa biały mat, front srebrny 

ocynkowany

• Przepływ powietrza: 160 m3/h ; 110 m3/h (tryb ECO)

• Filtr przeciwkurzowy

• Miejsce na filtr HEPA

• Żywotność źródła światła: 9000 h

• Maksymalny metraż (kubatura) dezynfekowanego 

pomieszczenia przy dezynfekcji przepływowej 

wynosi ok. 75 m3

• Powierzchnia naświetlania przy dezynfekcji 

bezpośredniej z odległości 1 m wynosi 7 m2

• Długość fali UV-C: 253,7 nm

• Napięcie zasilające: 220-240 V

• Klasa ochrony przed porażeniem: I

• Stopień szczelności: IP20

• Przewód zasilający: 3 m

• Włącznik on-off

• Lampa wyposażona w licznik czasu pracy służący 

do sygnalizacji zużycia świetlówek UV-C. Po 

upłynięciu zaprogramowanej ilości godzin 

żywotności świetlówek UV-C (9000), należy 

wymienić świetlówki i zresetować licznik. W 

zależności od wersji lampy, czujnik montowany jest 

od frontu lub z boku urządzenia.

• Akcesoria: kółka prowadzące, filtr HEPA, uchwyt 

do montażu ściennego, okulary UV-C

• Dostępna wersja lampy z zabezpieczeniem 

przeciwko otwarciu

Zeskanuj kod
i przejdź do karty
technicznej

PLPL

UV-CUV-C
STERILON STERILON 
FLOW PREMIUM 72WFLOW PREMIUM 72W

Parametry lamp podawane są z zachowaniem tolerancji dopuszczonej normą. Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów produktu na nie gorsze, w toku jego udoskonalania oraz do zmian konstrukcyjnych 

lub modernizacji. Materiały prezentowane w folderze nie są ofertą handlową. Pełna, aktualna oferta Lena Lighting wraz z aktualnymi parametrami znajduje się na stronie www.lenalighting.pl.

Parametry lamp podawane są z zachowaniem tolerancji dopuszczonej normą. Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów produktu na nie gorsze, w toku jego udoskonalania oraz do zmian konstrukcyjnych 

lub modernizacji. Materiały prezentowane w folderze nie są ofertą handlową. Pełna, aktualna oferta Lena Lighting wraz z aktualnymi parametrami znajduje się na stronie www.lenalighting.pl.

• Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza

• Funkcja dwukierunkowej bezpośredniej 

dezynfekcji powierzchni

• Tryb ECO

• Rodzaj światła: ultrafioletowe UV-C

• Kolor: obudowa biały mat, front srebrny 

ocynkowany

• Przepływ powietrza: 200 m3/h; 110 m3/h (tryb ECO)

•  Filtr przeciwkurzowy 

•  Miejsce na filtr HEPA

• Żywotność źródła światła: 9000 h

• Maksymalny metraż (kubatura) dezynfekowanego 

pomieszczenia przy dezynfekcji przepływowej 

wynosi ok. 120 m3

• Powierzchnia naświetlania przy dezynfekcji 

bezpośredniej z odległości 1 m wynosi 7 m2 (jeden 

kierunek) lub 2 x 7 m2 (dwa kierunki)

• Długość fali UV-C: 253,7 nm

• Napięcie zasilające: 220-240 V

• Klasa ochrony przed porażeniem: I

• Stopień szczelności: IP20

• Przewód zasilający: 3 m

• Włącznik on-off

• Lampa wyposażona w licznik czasu pracy służący 

do sygnalizacji zużycia świetlówek UV-C. Po 

upłynięciu zaprogramowanej ilości godzin 

żywotności świetlówek UV-C (9000), należy 

wymienić świetlówki i zresetować licznik. W 

zależności od wersji lampy, czujnik montowany jest 

od frontu lub z boku urządzenia.

• Akcesoria: kółka prowadzące, filtr HEPA, uchwyt 

do montażu ściennego, okulary UV-C

• Dostępna wersja lampy z zabezpieczeniem 

przeciwko otwarciu

Zeskanuj kod
i przejdź do karty
technicznej

PLPL

UV-CUV-C
STERILON STERILON 
FLOW PREMIUM 144WFLOW PREMIUM 144W



• Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza

• Rodzaj światła: ultrafioletowe UV-C

• Korpus stalowy malowany proszkowo na kolor biały

• Endcap wykonany z szarego tworzywa wysokiej jakości

• Bardzo niska waga: ~ 3-3,5 kg

• Przepływ powietrza: 110 m3/h (72W); 160 m3/h (144W); 

• Filtr przeciwkurzowy

• Miejsce na filtr HEPA

• Żywotność źródła światła: 9000 h

• Maksymalny metraż (kubatura) dezynfekowanego 

pomieszczenia przy dezynfekcji przepływowej wynosi 

ok. 75 m3 (72W); ok. 120 m3 (144W)

• Długość fali UV-C: 253,7 nm

• Napięcie zasilające: 220-240 V

• Klasa ochrony przed porażeniem: I

• Stopień szczelności: IP20

• Lampa wyposażona w licznik czasu pracy służący do 

sygnalizacji zużycia świetlówek UV-C. 

• Akcesoria: filtr HEPA

UV-CUV-C STERILON  STERILON 
AIR LIGHTAIR LIGHT
72/144W72/144W

PLPL

UV-CUV-C STERILON  STERILON 
AIR LIGHTAIR LIGHT
72/144W72/144W

PLPL

Parametry lamp podawane są z zachowaniem tolerancji dopuszczonej normą. Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów produktu na nie gorsze, w toku jego udoskonalania oraz do zmian konstrukcyjnych 

lub modernizacji. Materiały prezentowane w folderze nie są ofertą handlową. Pełna, aktualna oferta Lena Lighting wraz z aktualnymi parametrami znajduje się na stronie www.lenalighting.pl.

Zeskanuj kod
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technicznej

AIR LIGHTAIR LIGHT
AIRAIR
wersja ścienna lub sufitowa  wersja ścienna lub sufitowa  
i wolnostojącai wolnostojąca

Nowa linia lampNowa linia lamp
UV-C STERILONUV-C STERILON

Wersja ścienna lub sufitowa bez przewoduWersja ścienna lub sufitowa bez przewodu Wersja ścienna z przewodemWersja ścienna z przewodem

• Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza

• Rodzaj światła: ultrafioletowe UV-C

• Korpus stalowy malowany proszkowo na kolor biały

• Endcap wykonany z szarego tworzywa wysokiej jakości

• Bardzo niska waga: ~ 3-3,5 kg

• Przepływ powietrza: 110 m3/h (72W); 160 m3/h (144W); 

• Filtr przeciwkurzowy

• Miejsce na filtr HEPA

• Żywotność źródła światła: 9000 h

• Maksymalny metraż (kubatura) dezynfekowanego 

pomieszczenia przy dezynfekcji przepływowej wynosi 

ok. 75 m3 (72W); ok. 120 m3 (144W)

• Długość fali UV-C: 253,7 nm

• Napięcie zasilające: 220-240 V

• Klasa ochrony przed porażeniem: I

• Stopień szczelności: IP20

• Wersja z przewodem zasilającym (3 m) wyposażona 

dodatkowo we włącznik  on - off.

• Lampa wyposażona w licznik czasu pracy służący do 

sygnalizacji zużycia świetlówek UV-C. 

• Akcesoria: filtr HEPA



• Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza

• Rodzaj światła: ultrafioletowe UV-C

• Wentylator DC z trybem ECO

• Korpus stalowy malowany proszkowo na kolor biały

• Endcap wykonany z szarego tworzywa wysokiej jakości

• Bardzo niska waga:  ~ 3 - 4 kg

• Przepływ powietrza: 160 m3/h (72W) ;  220 m3/h (144W); 

110 m3/h (tryb ECO)

• Filtr przeciwkurzowy

• Miejsce na filtr HEPA

• Żywotność źródła światła: 9000 h

• Maksymalny metraż (kubatura) dezynfekowanego 

pomieszczenia przy dezynfekcji przepływowej wynosi 

ok. 90 m3 (72W) ; 150 m3/h (144W); 

• Długość fali UV-C: 253,7 nm

• Napięcie zasilające: 220-240 V

• Klasa ochrony przed porażeniem: I

• Stopień szczelności: IP20

• Lampa wyposażona w licznik czasu pracy służący do 

sygnalizacji zużycia świetlówek UV-C. 

• Akcesoria: filtr HEPA

UV-CUV-C  
STERILON STERILON AIRAIR
72/144W72/144W

UV-CUV-C  
STERILON STERILON AIRAIR
72/144W72/144W

PLPL

Parametry lamp podawane są z zachowaniem tolerancji dopuszczonej normą. Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów produktu na nie gorsze, w toku jego udoskonalania oraz do zmian konstrukcyjnych 

lub modernizacji. Materiały prezentowane w folderze nie są ofertą handlową. Pełna, aktualna oferta Lena Lighting wraz z aktualnymi parametrami znajduje się na stronie www.lenalighting.pl.

Zeskanuj kod
i przejdź do karty
technicznej

Wersja ścienna lub sufitowa bez przewoduWersja ścienna lub sufitowa bez przewodu Wersja ścienna z przewodemWersja ścienna z przewodem

• Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza

• Rodzaj światła: ultrafioletowe UV-C

• Wentylator DC z trybem ECO

• Korpus stalowy malowany proszkowo na kolor biały

• Endcap wykonany z szarego tworzywa wysokiej jakości

• Bardzo niska waga:  ~ 3 - 4 kg

• Przepływ powietrza: 160 m3/h (72W) ;  220 m3/h (144W); 

110 m3/h (tryb ECO)

• Filtr przeciwkurzowy

• Miejsce na filtr HEPA

• Żywotność źródła światła: 9000 h

• Maksymalny metraż (kubatura) dezynfekowanego 

pomieszczenia przy dezynfekcji przepływowej wynosi 

ok. 90 m3 (72W) ; 150 m3/h (144W); 

• Długość fali UV-C: 253,7 nm

• Napięcie zasilające: 220-240 V

• Klasa ochrony przed porażeniem: I

• Stopień szczelności: IP20

• Wersja z przewodem zasilającym (3 m) wyposażona 

dodatkowo we włącznik  on - off

• Lampa wyposażona w licznik czasu pracy służący do 

sygnalizacji zużycia świetlówek UV-C. 

• Akcesoria: filtr HEPA

PLPL
Zeskanuj kod
i przejdź do karty
technicznej

Parametry lamp podawane są z zachowaniem tolerancji dopuszczonej normą. Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów produktu na nie gorsze, w toku jego udoskonalania oraz do zmian konstrukcyjnych 

lub modernizacji. Materiały prezentowane w folderze nie są ofertą handlową. Pełna, aktualna oferta Lena Lighting wraz z aktualnymi parametrami znajduje się na stronie www.lenalighting.pl.
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Zeskanuj kod
i przejdź do karty
technicznej

Wersja wolnostojąca z przewodemWersja wolnostojąca z przewodem

• Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza

• Rodzaj światła: ultrafioletowe UV-C

• Wentylator DC z trybem ECO

• Korpus stalowy malowany proszkowo na kolor biały

• Endcap wykonany z szarego tworzywa wysokiej jakości

• Bardzo niska waga:  ~ 3 - 4 kg

• Przepływ powietrza: 160 m3/h (72W) ;  220 m3/h (144W); 

110 m3/h (tryb ECO)

• Filtr przeciwkurzowy

• Miejsce na filtr HEPA

• Żywotność źródła światła: 9000 h

• Maksymalny metraż (kubatura) dezynfekowanego 

pomieszczenia przy dezynfekcji przepływowej wynosi 

ok. 90 m3 (72W) ; 150 m3/h (144W); 

• Długość fali UV-C: 253,7 nm

• Napięcie zasilające: 220-240 V

• Klasa ochrony przed porażeniem: I

• Stopień szczelności: IP20

• Wersja z przewodem zasilającym (3 m) wyposażona 

dodatkowo we włącznik  on - off

• Lampa wyposażona w licznik czasu pracy służący do 

sygnalizacji zużycia świetlówek UV-C. 

• Akcesoria: filtr HEPA

Tryb ECO

W trybie ECO, regulowany wentylator pozawala na 

zmniejszenie przepływu powietrza do wartości 110 m3/h, 

dzięki czemu lampa pracuje ciszej. Należy pamiętać, że w celu 

uzyskania odpowiednio wysokiej skuteczności dezynfekcji w 

tym trybie, lampa musi pracować co najmniej dwie godziny 

dłużej niż w standardowym trybie.



AkcesoriaAkcesoria  dodatkowe i opcjedodatkowe i opcje

UV-CUV-C STERILON  STERILON FLOWFLOW

AKCESORIUM
ZESTAW KÓŁEK PROWADZĄCYCH

Dzięki funkcji obrotu o 3600 znacząco 

ułatwia przemieszczanie lampy. 

Umożliwia łatwy i szybki montaż.

Indeks Wymiary Waga Kolor UV-C STERILON 
FLOW 72W

UV-C STERILON 
FLOW 144W

UV-C STERILON 
FLOW 72W MONO

ZESTAW KÓŁEK PROWADZĄCYCH

243646 230x230x53 2,5 Biały mat + - -

243660 290x230x53 3,0 Biały mat - + -

243653 230x230x53 2,5 Biały połysk - - +

UCHWYT ŚCIENNY

240485 225x140x160 1,3 Biały mat + - -

240492 225x220x160 1,75 Biały mat - + -

240478 225x140x160 1,3 Biały połysk - - +

FILTR HEPA

243639 - - - + + +

OKULARY OCHRONNE UV-C

243639 - - - + + -

AKCESORIUM
UCHWYT ŚCIENNY

Uchwyt umożliwiający szybki montaż 

naścienny za pomocą dołączonych 

śrub mocujących. 

AKCESORIA / UV-C STERILON FLOWAKCESORIA / UV-C STERILON FLOW

OPCJE / UV-C STERILON FLOWOPCJE / UV-C STERILON FLOW
Indeks UV-C STERILON 

FLOW 72W
UV-C STERILON 

FLOW 144W
UV-C STERILON 

FLOW 72W MONO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKO OTWARCIU

240546 + + -

240553 + + -

LICZNIK CZASU PRACY

240522 + - -

240539 - + -

240515 - - +

AKCESORIUM
FILTR HEPA

Wysokoskuteczne filtry powietrza 

wykonane z włókna szklanego.  

Nazwa: HEPA_KPL
Skala: 1:1
Materiał:

Malowanie:  

Rysował: Bartosz Tylak
Data ostatniej modyfikacji: poniedziałek, 17 sierpnia 2020 09:22:27

AKCESORIUM UNIWERSALNE
OKULARY OCHRONNE

Filtrują 99,9% promieniowania UV. 

Konstrukcja boczna soczewek w pełni 

ochrania wzrok.

OPCJA
ZABEZP. PRZECIW OTWARCIU

Dla zapewnienia dodatkowego 

zabezpieczenia uniemożliwiającego 

otwarcie przesłony lampy.

OPCJA
LICZNIK CZASU PRACY

Licznik czasu pracy służy do 

sygnalizacji zużycia świetlówek UV-C 

(9000 h).

AKCESORIUM
UCHWYT SUFITOWY

Umożliwia montaż do sufitu, ściany 

lub innej powierzchni, przy pomocy 

uchwytu magnetycznego.

UV-CUV-C STERILON STERILON

AKCESORIA / UV-C STERILONAKCESORIA / UV-C STERILON

Indeks UV-C STERILON 36W UV-C STERILON 72W UV-C STERILON 108W

UCHWYT SUFITOWY

243622 + + -

UCHWYT MAGNETYCZNY

243615 + + -

OPCJE/ UV-C STERILONOPCJE/ UV-C STERILON

Indeks UV-C STERILON 36W UV-C STERILON 72W UV-C STERILON 108W

ZABEZPIECZENIE PRZED EKSPOZYCJĄ NA PROMIENIOWANIE UV-C

240386 + - -

240362 - + -

240379 - - +

AKCESORIUM
UCHWYT MAGNETYCZNY

Umożliwia montaż do metalowych 

powierzchni. Stalowa podstawa 

dostępna jako uchwyt sufitowy.

OPCJA
ODWRÓCONY CZUJNIK RUCHU

Zadaniem czujnika jest ochrona 

ludzi i zwierząt przed przypadkową 

ekspozycją na promieniowanie UV-C.



Wirusobójcze lampy UV-C STERILON, podobnie jak pozostałe produkty polskiego producenta 
Lena Lighting, wyróżniają się na rynku jakością popartą testami i badaniami.

Niezaprzeczalną zaletą lamp UV-C STERILON FLOW jest ich przemyślana i dopracowana forma. 
Projekt autorstwa polskich designerów – Przemysława Pstrokońskiego i Kuby Zarzyńskiego – 
powstał w poznańskiej pracowni HEKATE DESIGN.

Światło i powietrze kojarzą się 
z lekkością. Ta myśl stanowiła podstawę 
projektu lampy UV-C STERILON. 
Efektem jest dojrzały, subtelny design 
budujący w użytkowniku poczucie 
bezpieczeństwa i wewnętrznego spokoju.

Przemysław Pstrokoński
projektant lampy UV-C STERILON FLOW
HEKATE DESIGN

Polska technologiaPolska technologia
Dopracowane wzornictwoDopracowane wzornictwo

Naszym celem było stworzenie lampy,
która wygląda dobrze zarówno 
w szpitalnym pomieszczeniu, 
jak i nowoczesnej, architektonicznej 
przestrzeni.

Kuba Zarzyński
projektant lampy UV-C STERILON FLOW
HEKATE DESIGN
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