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Robot do dekontaminacji UV-C  KlaroUVLight
Nr kat. K

Robot dezynfekujący KlaroUVLight to specjalnie 
zaprojektowane urządzenie, które zapobiega zakażeniom
związanym z opieką zdrowotną. Wykorzystana w nim
metoda dekontaminacji oparta jest na promieniowaniu
UV (254nm UVC), które eliminuje mikroorganizmy 
naturalnie występujące w powietrzu poprzez rozpad
kwasu nukleinowego DNA w prokariotycznych
komórkach bakterii oraz kwasu nukleinowego DNA lub
RNA zawartego w kapsydach wirusów, uniemożliwiając
im replikację, transkrypcję, translację (bakterie) oraz
namnażanie się w komórkach gospodarza (wirusy), a tym
samym produkcję białek niezbędnych do
powstania nowego mikroorganizmu. 

Robot KlaroUVLight znajduje szerokie zastosowanie w
placówkach medycznych o zróżnicowanym profilu
świadczonych usług, które w szczególny sposób narażone
są na występowanie mikroorganizmów (w tym metycyli-
noopornych szczepów MRSA).

System składa się z 24 amalgamatowych lamp UV które
w celu istotnej redukcji liczby mikroorganizmów
skutecznie rozprowadzają promieniowanie UV-C
do otoczenia w celu zabijania mikroorganizmów. Tech-
nologia umożliwia szybkie przeprowadzenie procesu
dekontaminacji w oparciu o łatwą i przyjazną
użytkownikowi procedurę obsługi i konserwacji.
Zwalcza infekcje w placówkach opieki zdrowotnej

Robot KlaroUVLight nie emituje ozonu, nie emituje t
oksycznych substancji i nie pozostawia niebezpiecznych
odpadów. Zwiększając mikrobiologiczną czystość 
powietrza chroni pacjentów i pracowników jednostek
służby zdrowia przed zakażeniami, co istotnie wpływa na
poprawę jakości świadczonych przez nie usług.

Przeprowadzone badania laboratoryjne (testy SGS 
wykonane we wrześniu 2015 roku) dowodzą, że
naświetlanie promieniami UVC w czasie 15 minut usuwa
ponad 99,99% mikrorganizmów występującyh na
powierzchni i w powietrzu w promieniu 3 metrów od
urządzenia. 



219

De
ko

nt
am

in
ac

ja
 p

ow
ie

rz
ch

ni
 i 

po
w

ie
tr

za

Zasilanie AC230V + 10%, 50Hz
Pobór mocy 1280 W

Wymiary 48cm * 48 cm * 195 cm
Głębokość 130 mm

Lampy 24 lampy rtęciowe
dużej mocy

Żywotnośc lamp 8 000 h

Temperatura pracy 10 °-40 ° C
Wilgotnośc otoczenia 10-80%

KlaroUVLight posiada :

•  4-kolorowe, zmieniane w trakcie trwania procesu diody LED informujące o bieżącym statusie trybu pracy urządzenia: 
test wewnętrzny urządzenia, gotowy do pracy, dekontaminacja, koniec pracy 

•  Czujniki ruchu zapobiegające ryzyku związanym z nagłym pojawieniem się osoby w obszarze poddanym 
napromieniowaniu w trakcie trwania procesu dekontaminacji

•  Bezprzewodowe sterowanie urządzeniem za pomocą tabletu dołączonego do urządzenia
•  4 koła o średnicy 100mm, dwa z blokadą
•  Przycisk  awaryjnego wyłączenia urządzenia
•  Przełącznik awaryjnego uruchomienia dekontaminacji na 10 minut przy braku tabletu. 


