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Dobre światło
dla branży medycznej
Światło to nie tylko jasność, a lampa to nie tylko światło…
Oświetlenie w znaczący sposób może wpływać na samopoczucie
pacjenta i efektywność oraz komfort pracy personelu medycznego.
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Odpowiednio dobrane zapewni przyjemną atmosferę i poczucie
bezpieczeństwa w oczekiwaniu na wizytę czy w trakcie zabiegu
a lampy oświetleniowe LED połączone z funkcją oczyszczania
powietrza dodatkowo gwarantują utrzymanie czystego i higienicznego
środowiska w gabinecie i oszczędność energii podczas użytkowania.

HASHTAG
#6060
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technologia

optoelektryczna

ASEPTICA
nano

Większość wirusów i bakterii zanieczyszczających
powietrze w pomieszczeniach jest mała i mobilna, co
sprawia, że niezwykle trudno jest je złapać i przefiltrować.
Zastosowanie technologii optoelektrycznej polimerowej
powłoki plazmowej w połączeniu z wyjątkowym dyfuzorem i systemem filtrów powoduje, że oprawa ASEPTICA®
Nano działa cały czas. Niezależnie od tego, czy włączasz,
czy wyłączasz światło, oczyszcza ona powietrze w pomieszczeniu, pozwalając zawsze oddychać zdrowo.

ASEPTYCZNY I ANTYWIRUSOWY
PANEL LED

FILTR
WSTĘPNY

DWUWARSTWOWY
FILTR WYMIENNY

ASEPTICA® nano jest oprawą niechemiczną, nietoksyczną
i nie wymagającą żadnej konserwacji. W oprawie występują wielowarstwowe filtry których wymianę zaleca się,
w zależności od użytkowania, co 6 miesięcy. Dzięki hybrydowej konstrukcji łączy statyczne działanie wirusobójcze
panela LED z aktywnym przyciąganiem zanieczyszczeń
przechodzących przez wielopoziomowy system filtrów.
Zainstalowane wewnątrz oprawy wentylatory HQ
wywołują cyrkulację powietrza w chronionym pomieszczeniu wzmacniając i przyśpieszając przeciwwirusowe
i przeciwbakteryjne działanie oprawy. Powierzchnia panela
utrzymuje właściwości również gdy oprawa nie świeci.
Wygodę obsługi oprawy ASEPTICA® nano zapewnia
ergonomiczny pilot umożliwiający niezależne sterowanie
siłą cyrkulacji powietrza i natężeniem przyjemnego dla oka
oświetlenia.
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PM2.5

Filtr
wstępny

Filtr
węglowy

Filtr
PM2.5

UVA
NTDA

Filtr
fotokatalityczny
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NTDA (TTA)

Lampa UV-A

Napięcie

90-264VAC 50/60Hz

Moc

LED36W / went.19W

Sugerowana maks. pow.
pomieszczeń

15m2

Wymiary

600x600x95mm

Dzięki wbudowanemu detektorowi ruchu lampa UV-C
zapewnia bezpieczne działanie i automatycznie wyłącza się,
gdy w pomieszczeniu przebywają ludzie lub zwierząta.
Lampa LED działa niezależnie od lampy UV.

LAMPA
UV-C
JONIZATOR ORAZ LAMPA UV-C
O NAJEFEKTYWNIEJSZYM ZAKRESIE DZIAŁANIA NA RYNKU

ASEPTICA
ultra
ASEPTYCZNY I ANTYWIRUSOWY
PANEL LED
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Jedyna hybryda na rynku łącząca możliwości panelu LED
ze sterylizacją otwartą lampą UV-C. Można jej używać
jako podstawowego nowoczesnego oświetlenia LED lub
przełączyć na lampę UV-C, która w ciągu 60 minut
wysterylizuje pomieszczenie o pow. do 30m2! Lampa jest w
pełni bezpieczna - gdy w trakcie pracy modułu lampy UV-C
w jej obrębie pojawi się człowiek lub zwierzę natychmiast
wyłączy się automatycznie. ASEPTICA Ultra rozwiązuje
problem oświetlenia większości pomieszczeń o wysokim
reżimie sanitarnym. Model podstawowy przewidziany jest
do montażu w modułowym suficie podwieszanym lub
z użyciem opcjonalnej ramki do montażu nawierzchniowego. Dzięki ustandaryzowanym rozmiarom, łatwo
można nią zastąpić większość dotychczas użytkowanych
w służbie zdrowia opraw oświetleniowych. Połączenie
funkcji oświetlenia i sterylizacji w jednym redukuje
konieczność instalacji dodatkowych, specjalistycznych
urządzeń w pomieszczeniu.
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Napięcie

220-240V 50/60Hz

Moc LED

38W

Moc UVC

36W

Sugerowana maks. pow.
pomieszczeń

30m2

Wymiary

595x595x45mm

UVC
Lampa UVC

Minimalistyczny design oprawy zaskakuje
prostotą i skutecznością. Gładką, wykonaną
z wysokogatunkowego poliwęglanu taflę oprawy
przecinają linie diod osadzonych w pryzmatycznych reflektorach. O dobrej jakości światła
paneli HASHTAG# warto przekonać się na własne
oczy!
Dostępna także wersja z zasilaczem przystosowanym do pracy ze ściemniaczem.
Możliwość wymiany źródła światła w oprawie.
Różnorodne możliwości sposobu montażu:
w systemowych sufitach podwieszanych lub przez
zawieszenie przy wykorzystaniu opcjonalnych
zestawów linek z regulacją długości lub na sufitach
i ścianach przy zastosowaniu dodatkowych ramek
montażowych.

PRYZMATYCZNY
PANEL LED

HASHTAG
#6060
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Napięcie

220-240V 50/60Hz

Moc

35W

Strumień świetlny

3955 lm

Temperatura barwowa

4000K

Współczynnik Ra

≥80

Wymiary

595x595x28mm
1195x295x28 mm

Slim = 8mm
Niezwykle cienka obudowa o grubości 8 mm daje
większe możliwości aranżacji oświetlenia. Szczególnie
istotne w niskich pomieszczeniach.
Nowoczesne, wydajne i energooszczędne źródła
światła. Szeroki zakres zastosowań w oświetleniu
pomieszczeń. Równomierny rozkład światła na całej
powierzchni, brak niepożądanego efektu olśnienia.
Różnorodne możliwości sposobu montażu: w
systemowych sufitach podwieszanych lub przez
zawieszenie przy wykorzystaniu opcjonalnych
zestawów linek z regulacją długośći lub na sufitach
i ścianach przy zastosowaniu dodatkowych ramek
montażowych.

ramka
montażowa
(opcja)

SLIM
UNIWERSALNY
CERTYFIKOWANY
PANEL LED
Przyjazna dla WZROKU
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Napięcie

200-240V 50/60Hz

Moc

40W

Strumień świetlny

4000lm

Temperatura barwowa

4200K

Współczynnik Ra

≥80

Wymiary

595x595x8mm
295x1195x8mm

Systemowe ramki montażowe umożliwiają szybki
montaż nawierzchniowy naszych paneli, praktycznie
w dowolnej konfiguracji, dostosowanej do Państwa
potrzeb.
Doskonale sprawdza się również montaż z zastosowaniem standardowych kasetonów podwieszanych
(60x60cm), a przy wysokich pomieszczeniach lampy
można powiesić za pomocą linek montażowych.
W doborze lamp i sposobie ich montażu w Państwa
placówce z chęcia pomogą nasi eksperci. Zapraszamy
do kontaktu.

Wiele możliwości montażu
Wiele możliwości łączenia
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notatki
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www.nanocare.com.pl
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