
UV DEZENFEKSİYON DUVAR TİPİ
BR-011

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU



1.TANIM
 
Duvar T�p� UV Dezenfeks�yon c�hazı b�r hava tem�zleme ün�tes�d�r. İçer�s�nde bulunan özel UV lamba �le
hava ve bulunan patojen m�kropları, küf, mantar ve v�rüsler� yok eder.
 

2.SORUMLULUKLAR
 
Ürün Sah�b�n�n Sorumlulukları: Ürün sah�b� bu kullanma kılavuzunda bel�rt�len güvenl�k kurallarının
uygulanmasından veya yetk�ler�n� devrederek uygulatılmasından ve uygulanmama sonucunda oluşacak
r�sklerden sorumludur. Ayrıca ürünün per�yod�k bakımlarından sorumludur. 
 
Üret�c�n�n Sorumlulukları: Bu kullanma kılavuzunda bel�rt�len tüm unsurların yer�ne get�r�lmes� sonucunda
�malat ve montaj hatalarından kaynaklanan r�sklerden sorumludur.
 

3. EMNİYET VE KULLANIM TALİMATLARI  
D�ğer elektr�kl� aletler�n kullanımında olduğu g�b�, yangın, elektr�k şoku ve yaralanma r�skler�ne karşı önlem
almak �ç�n öncel�kl� olarak lütfen aşağıdak� yazılı b�lg�ler� uygulayınız. 
 
1. C�hazı kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu d�kkatl�ce okuyunuz.
2. C�hazınızı mutlaka 220-240V (50-60 HZ)elektr�k şebekes�ne bağlı topraklı pr�ze takınız.
3. C�haz kablosu zedelenmemel�d�r. Bu nedenle ısı veren c�hazlara (Radyatör... vs) g�b� c�hazların yakınına
koymayınız
.4. Elektr�ksel tehl�kelere karşı c�hazın �ç�ne su ya da başka sıvı kaçırmayınız.
5. Elektr�kl� c�hazlar engell�, yaşlı veya çocukların bulunduğu ortamlarda çalıştırıldığında mutlaka ortamda
nezaret edecek b�r ebeveyn olmalıdır. Çocukların kes�nl�kle c�hazla oynamamasına özen göster�lmel�d�r.
6. C�hazınızı taşırken, tem�zlerken veya kullanmadığınız zamanlarda mutlaka f�ş�n� pr�zden çek�n�z. D�rekt
f�ş� çek�p (kabloyu değ�l) çıkardığınızdan em�n olunuz.
7. C�hazınızın �çer�s�nde yüksek ger�l�m olduğundan herhang� b�r aletle kurcalamayınız.
8. C�haz kablosu hasar görmüşse, fonks�yonlarını yer�ne get�rm�yorsa veya herhang� b�r nedenle düşmüş
ve hasar görmüşse c�hazınızı kes�nl�kle çalıştırmayınız. Tam�r ve bakım �ç�n mutlaka üret�c�, satıcı f�rmayı
ya da yetk�l� serv�s�n� ayrınız.
9. Yangın, elektr�ksel şok ve yaralanmaya sebep olmamak �ç�n c�hazınızı üret�c�n�n tavs�yeler� dışında
kullanmayınız. Mutlaka bu kullanma kılavuzunda bel�rt�len kurallara r�ayet ed�n�z.
10. C�haz çalışırken üzer�n� örtmey�n�z.
11. C�hazınızı ısı yayan yüzeylerden ve açık alevlerden uzak tutunuz.
12. Kes�nl�kle c�hazınıza herhang� b�r c�s�m sokmayınız ve tam�r etmey� denemey�n�z ve mutlaka yetk�l�
serv�s� arayınız
13. C�hazınızda bulunan komponentlere, çalışma hızı ve süres�ne müdahale edecek herhang� b�r başka
c�hazı kes�nl�kle kullanmayın ve adapte etmey�n.
14. Kes�nl�kle, c�hazınızın üzer�ne herhang� b�r şey koymayın.
15. C�hazınızın emn�yet bandını çıkartmayınız, c�hazınızı açmayınız.
16. C�hazınız aşırı tozlu, k�myasal buharı veya yağ buharı �çeren ortamlarda çalıştırmayınız.



4. CİHAZA ÖZEL EMNİYET VE KULLANIM TALİMATLARI 
 
1. Tam�r, bakım ya da tem�zl�k önces� mutlaka c�hazı f�şten çek�n�z.
2. LÜTFEN ÇOK SICAK (40 C’ n�n üstü) neml� veya yağlı ortamlarda kullanmayınız. Bu ortamlarda c�hazın
performansı düşer ve ömrü azalır. Ayrıca 4 C’n�n altındak� ortamlarda donma neden� �le c�hazınızda garant�
dışı hasarlar oluşab�l�r.
3. Ün�tey� asla düşürmey�n�z, dev�rmey�n�z ve çarpmayınız. C�haz �ç� hava akışını etk�lememek �ç�n ozon
çıkış del�kler�n� ve hava em�ş menfez�n� asla tıkamayın.
4. C�haz �çer�s�nde yüksek voltaj ek�pmanları vardır. Asla yetk�l� serv�s dışında açılmamalıdır.

5. ÇALIŞTIRMA

Yetk�s�z müdahale ed�lmez. Yüksek ger�l�m �le çalışır.

Kumanda üzer�ndek� on/off tuşuna basarak ürünü açıp kapatab�l�rs�n�z.

6. CİHAZ HAKKINDA
 
6.1 Çalışma Prens�pler�
 
UV lambada elektr�k akımı metal buharı vasıtasıyla elektrotlar arasından geçer. Elektronlar katotların
(negat�f elektr�k yükü) metal ya da gaz atomlarıyla çarpışarak elektronlarını daha yüksek enerj� sev�yes�ne
yükseltmes�yle yayılırlar. Reaks�yon �le çarpışma tamamlandıktan sonra elektronlar anında Radyasyon
enerj� olarak yayılmaya başlarlar. 
UV ışınları gerek dezenfeks�yon gerekse de ster�l�zasyon amacı �le kullanılab�l�r. Dezenfeks�yon �le
ster�l�zasyon farklı ter�mlerd�r. Ster�l�zasyon, b�r madden�n üzer�nde veya �ç�nde bulunan tüm
m�kroorgan�zmalardan arındırılma �şlem�d�r. Bu �şlem sonrasında hastalık yapan (patojen) ve yapmayan
tüm m�kroorgan�zmalar öldürülmekted�r. Dezenfeks�yon �se, patojen m�kroorgan�zmaların �n akt�ve
ed�lmes�anlamına gelmekted�r. Dezenfeks�yon �şlem�n�n dereceler� ve aşamaları olab�lmekle b�rl�kte (�n
akt�ve ed�lmes� �stenen m�kroorgan�zmalara göre), ster�l�zasyonun dereceler� yoktur. B�r ürün veya ortam
ster�ld�r veya ster�l değ�ld�r. Dezenfeks�yonun dozu, uygulanacak materyal veya ortama, ortamın �çerd�ğ�
m�kroorgan�zma sayısına ve dezenfekte ed�lecek ortam veya materyalde bulunmasına �z�n ver�len
m�kroorgan�zma m�ktarına göre değ�şkenl�k göstereb�l�r. Dezenfeks�yon �ç�n kullanılan etken maddeye
dezenfektan adı ver�l�r.
Dalga boylarından UV-C ( 200 - 280 nanometre ) , m�kroorgan�zmalar �ç�n en öldürücü dalga boyuna sah�p
olandır. Bu �k� eş�k arasındak� en öldürücü doz olan 254 nanometre dalga boyu , UV �le ster�l�zasyonun en
etk�l� dalga boyudur. UV radyasyon kısa dalga boyu ve yüksek enerj�s� neden�yle her çeş�t
m�kroorgan�zmayı öldüreb�l�r.



ÖZELLİKLER
Lamba Sayısı
Dalga Boyu
Dış Kasa
Ger�l�m
Güç
Boyutlar
Kullanım Alanı

BR-011
1
254 nm
Boyalı Sac
220V 50Hz
15 W
500x170x150 mm
25 m²

7. TEKNİK ÖZELLİKLER

Yerden m�n�mum 2,10 metre yüksekl�ğe monte ed�lmel�d�r. C�hazın bulunduğu ortamda tavan
yüksekl�ğ� 2,50 metren�n altında olmamalıdır.
Armatürü duvara monte ederken arka tarafındak� bağlantı ayağını kullanınız.
Armatür �çer�de �nsan varken çalıştırılacağı zaman ün�te tavana bakacak şek�lde yönlend�r�lm�ş
olmalıdır.
Duvara monte ed�len ve �çer�de �nsan varken end�rekt ışıma �le hava dezenfeks�yonu sağlayan UV
dezenfeks�yon c�hazı, �çer�de �nsan yok �ken gövden�n 90 derece döndürülerek odaya çevr�lmes� �le
hem daha gen�ş b�r alanda hava dezenfeks�yonu hem de yüzey dezenfeks�yonu yapılmasına olanak
sağlar.

8. MONTAJ BİLGİLERİ
 

 
9. CİHAZ BAKIMI
 
1)  C�haz kullanım sonrası tem�zlenmel�d�r. 
2) Tem�zl�k neml� b�r bez �le s�lerek yapılmalıdır. Paslanmaz yüzeyler �ç�n paslanmaz tem�zley�c�ler
kullanılab�l�r. 
3) Tem�zl�k sırasında kes�nl�kle zımpara g�b� s�vr�, kes�c� veya del�c� aletler kullanılmamalıdır. 
4) Kes�nl�kle c�haz üzer�ne su tutularak tem�zl�k yapılmamalıdır.



 
 
 
 
 
 
 

BODRUM
ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI

TURİZM SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 
 

Satış: +90 252 319 07 13-14
                                                                       

Greece: +30 22420-30060
                                                                       

Serv�s: +90 542 740 66 33
 
 

MAĞAZA
Atatürk Bulvarı

Protek İş Merkez� No 171-1
Konacık / Bodrum / Muğla

 
FABRİKA

Atatürk Bulvarı
Protek İş Merkez� No 173-2
Konacık / Bodrum / Muğla

 
YUNANİSTAN ŞUBE

Marmaroto / Kos / Dodecanese / Greece
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