
FagronLab™ - UVGI-80
UV Luchtsterilisator (mobiel)

De UV sterilisator is geschikt voor dynamische binnenlucht-
desinfectie in apotheken, tandarts- en dokterspraktijken, ruimtes 
voor medisch onderzoek, wachtkamers, ziekenhuiskamers, 
farmaceutische bedrijven, burelen, vergaderzalen, klaslokalen en 
horecazaken, ed...

• Continue luchtverversing: verbetert de microbiële 
luchtveiligheid tegen virussen, bacteriën en schimmels met 
99%.

• Onschadelijk: personen mogen aanwezig zijn in de ruimte 
tijdens het desinfectieproces.

• Plug & Play: Eenvoudige installatie - 220 V - 1 schakelaar.
• Luchtcirculatie met stille ventilator.
• Debiet 800 m³/uur.
• Gebruik van ozonvrij ultraviolet met lange levensduur,  

C-band (golflengte 253,7 nm).
• Stille zwenkwielen, gemakkelijk te verplaatsen.
• Door zijn praktische constructie kan het toestel tegen de 

muur geplaatst worden.
• Garantie: 2 jaar

art. nr. 9967256
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Technische parameters

Luchtcirculatie    ≥800m3/u
Geluid     ≤55dB
O3 concentratie in de lucht tijdens   ≤0.1mg/m3 
de dynamische desinfectie   
Ultraviolente lekkage   ≤5μw/m2  
       Temp. bereik  -10°C~40°C
Werkomgeving      Vochtigheid  ≤80% 
       Atmosferische druk 60KPa~106KPa
Verbruik     ≤350W
Stroomvoorziening    AC220V±10%,  
     50/60Hz
Buitenafmetingen (BxDxH)   42,5x30x83cm
Verpakkingsafmetingen (BxDxH)  51x38,4x93cm
Gewicht     28,5 kg  
   

Hou uw werkomgeving
bacterie, virus en schimmelvrij!

Overal inzetbaar

ANTI-VIRUS!



FagronLab™ - UVGI-80
UV Luchtsterilisator (mobiel)

Test resultaten voor FagronLab™ UVGI-80

Test met Staphylococcus Albus

De eerste test werd uitgevoerd bij een temperatuur van (20-25 ° C) 
en relatieve vochtigheid van (50-70)% RH. De sterilisator heeft een 
effect van respectievelijk 99,90%, 99,92% en 99,90% wat betreft 
het desinfectiegraad van staphylococcus albus, na 60 minuten 
gebruik.

art. nr. 9967256
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Test op in de lucht zwevende micro-organismen

De tweede test bevestigde dat de sterilisator een effect heeft van 
90,42%, respectievelijk 90,56% en 92,17% in termen van verval in de 
lucht micro-organismen, na 120 minuten gebruik.

ANTI-VIRUS!

Hou uw werkomgeving
bacterie, virus en schimmelvrij!

Overal inzetbaar



FagronLab™ UVGI-80
MOBIELE LUCHTSTERILISATOR

Handleiding
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1. Prestaties en belangrijke kenmerken

2. Toepassingsgebied

FagronLab™ UVGI-80 - Luchtsterilisator

De FagronLab ™ UVGI-80-sterilisator gebruikt een zeer intensieve ultraviolette kiemdodende lamp, een negatieve 
ionengenerator en desinfectiemethode, die kan worden gebruikt voor luchtdesinfectie in diverse werkomgevingen.

De UV-sterilisator is geschikt voor dynamische luchtontsmetting binnenshuis en is overal inzetbaar: in apotheken, tandarts- 
en dokterspraktijken, ruimtes voor medisch onderzoek, wachtkamers, ziekenhuiskamers, farmaceutische bedrijven, burelen, 
vergaderzalen, klaslokalen,  horecazaken ed...

3. Bacteriedodende factoren en sterkte
De belangrijkste bacteriedodende factor van deze UV-sterilisator is ultraviolet licht en de stralingsintensiteit van de 
ultraviolette kiemdodende lamp die voldoet aan de technische eisen van het product.

4. Microbiële categorie
De kiemdodende lamp is een speciaal type lamp dat ultraviolet (UVC) licht produceert. Dit kortgolvige ultraviolette licht 
onderbreekt de vorming van het DNA wat leidt tot de aanmaak van pyrimidinedimeren, met gevolg de inactivering van 
bacteriën, virussen en protozoa.

5. Technische parameters

Model UV luchtsterilisator
Stroomvoorziening AC220V±10%; 50/60Hz

Temperatuur -10°C ~ 40°C
Vochtigheid ≤ 80%
Luchtdruk 600hpa≈1060hpa

Circulatie lucht volume ≥800m³/uur
UV lekkage ≤5μw/cm² (30cm from the sterilizer)

Geluidsniveau ≤55dB
Verbruik ≤260W

 Volgens de classificatie voor bescherming tegen elektrische schokken behoort dit product tot: Klasse II, Type B, algemene 
uitrusting.
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6. Functies en gebruik 

FagronLab™ UVGI-80

vervuilde lucht

gesteriliseerde lucht

7. Installatie
Geen extra installatie nodig. Plug & Play - 220 V - 1 schakelaar.

8 Bediening 
• Ramen en deuren mogen openblijven ter ventilatie tijdens desinfectieproces.
• Onschadelijk: personen mogen aanwezig zijn tijdens het desinfectieproces in de ruimte.
• Sluit het netsnoer aan. Druk op de aan / uit-schakelaar om de desinfectie te starten/stoppen. 

9 Alarm 
• Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de UV-sterilisator gebruikt.
• Het gebruik moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de regels in de handleiding.
• Het is verboden te gebruiken op ontvlambare en explosieve plaatsen.
• De deuren en ramen van de kamer mogen openblijven ter ventilatie tijdens het desinfectieproces.
• Het is ten strengste verboden de luchtinlaat en luchtuitlaat van het apparaat af te dekken of te blokkeren.
• Steek niets in de UV-sterilisator. Anders kan dit brand of elektrische schokken veroorzaken.  

Mors geen vloeistof op de UV-sterilisator.
• De stroom moet worden uitgeschakeld voordat u de UV-sterilisator reinigt. of als er een onderhoud wordt uitgevoerd.
• Schakel tijdens onderhoud of reiniging de stroom uit om te voorkomen dat UV-stralen de huid en ogen doorboren.
• De voeding die door de UV-sterilisator wordt gebruikt, moet een enkelfasige drieaderige voeding zijn met een goede 

aarding.
• Demonteer de UV-sterilisator niet om het risico op elektrische schokken te verminderen.
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FagronLab™ UGVI-80

• Als de volgende omstandigheden zich voordoen, haal dan de stekker uit het stopcontact.
 Als het netsnoer of de stekker beschadigd of versleten is.
 Als er vloeistof in de UV-sterilisator is gemorst.
 Als de UV-sterilisator wordt blootgesteld aan regen of water.
                  Als de UV-sterilisator kapot is of het frame beschadigd is.
                 Als de UV-sterilisator aanzienlijk in prestaties verandert
• De levensduur van UV-sterilisator is vijf jaar. Als je de UV-sterilisator meer dan vijf jaar gebruikt, kunnen slijtages van 

componenten en stroomkabels voorkomen, de UV-sterilisator kan dan persoonlijke veiligheidsongevallen veroorzaken.  
Na deze periode moet er dus een volledige service worden uitgevoerd.

• Ultraviolette kiemdodende lampen moeten worden gebruikt om de straling te detecteren in overeenstemming met het 
tijdstip van gebruik en de uitstraling van de straling is <70uW/cm2 (vermogen ≥30W). Wanneer de lamp wordt gebruikt of 
de totale gebruikstijd de effectieve levensduur overschrijdt, moet de UV-kiemdodende lamp worden vervangen (bij gebruik 
van meer dan 5000 uur).

10 Probleem oplossen 

FOUT PROBLEEM OPLOSSEN
 

Werkindicator brandt niet
Controleer de aansluiting met de stroom

Controleer de zekering

UV licht werkt niet
Controleer de conditie van de ballast 2A

De UVC lamp is beschadigd

Ventilator werkt niet
Controleer de motor van de ventilator

Controleer de aansluiting van de ventilator

11 Onderhoud 

• Als de intensiteit van de ultraviolette straling in de detector is verminderd, moet het op tijd worden vervangen.
• Als de UV-sterilisator gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, trek dan de stekker uit het stopcontact en bedek het met 

een schone stoffen hoes.

12 Garantie 
De UV-sterilisator is onder garantie en vrij van defecten in materialen en vakmanschap, bij normaal gebruik en service, voor 
een periode van 24 maanden vanaf factuurdatum (exclusief verbruiksartikelen). De garantie wordt alleen verleend aan de
oorspronkelijke koper. Garantie is niet geldig op de UV-sterilisator die is beschadigd als gevolg van een onjuiste installatie, een 
onjuiste aansluiting, misbruik, ongeval of abnormale bedrijfsomstandigheden.  Als de garantie is verlopen, zal Aca Pharma 
technische ondersteuning verlenen voor de herstelling via een bestek voor herstelkosten..
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FagronLab™ UGVI-80

13 Service 

Bij problemen kunt u altijd contact opnemen met de serviceafdeling voor technische ondersteuning. 

• Beschrijving van probleem
• Serienummer van het apparaat
• Gebruikte methoden en procedures om de problemen op te lossen

14 Transport en opslag
Het transport moet regen, mechanische botsingen en vermenging met bijtende gassubstanties vermijden. De UV-sterilisator 
moet worden opgeslaan in een droog, goed geventileerd, niet-corrosief gasmagazijn.

15 Circuit diagram 
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FagronLab™ - UVGI-80
UV Luchtsterilisator (mobiel)

Frequently Asked Questions

Wat voor soort installatie is vereist?  
Technische installatie is niet nodig. De UV-sterilisator moet enkel zijn aangesloten op een stopcontact (220V) - Plug & Play.

Wanneer moet de UV-sterilisator worden ingeschakeld?  
De gebruiker moet beschikken over een desinfectie- of reinigingsplan. Volgens dat plan zou de UV-sterilisator continu kunnen werken of 
gedurende de nacht. 

Wat is het geluidsniveau van de UV-sterilisator?
Het geluidsniveau van de UV-sterilisator is max 55db. Geluidsniveau is vergelijkbaar met een gewone luchtontvochtiger.

Hoe lang duurt het om de kamer te desinfecteren?  
De UV-sterilisator desinfecteert continu de lucht en voert deze door de UV-lamp. De circulerende lucht heeft een debiet van 800 m³/u. 

Kan de UV-sterilisator worden gebruikt in een cleanroom-gebied?  
Ja.

Is desinfectie gegarandeerd door het gebruik van de UV-Sterilisator?  
De literatuurachtergrond stelt dat UVC-licht in 254 nm effectief kan worden gedesinfecteerd, waar het ook wordt aangebracht. Bovendien  
is de UV-sterilisator getest door de fabrikant en had dodingssnelheden van Staphylococcus Albicans in de lucht van een 
ontworpen aerosolkamer van meer dan 99,90%. De testresultaten voldoen volgens de fabrikant aan de eisen 
van de editie 2002 van de «Desinfectie Technische Specificaties» van het Ministerie van Volksgezondheid van China en zal  
beschikbaar via een relevant rapport (Shandong Provincial Center for Disease Control and Prevention Inspection Report Acceptatie).

Is het schadelijk voor mensen om in de buurt van de UV-sterilisator te zijn terwijl het in werking is?  
De UV-lampen bevinden zich in de UV-sterilisator, er is geen direct oogcontact. De lekkage van het UV-licht is ≤5μw/m2 en
dat maakt de UV-sterilisator veilig in gebruik. Er worden speciaal gecoate lampen gebruikt. De UV-sterilisator is onschadelijk, personen 
mogen aanwezig zijn tijdens het desinfectieproces.

Zijn er veiligheidsaanbevelingen?
De UV-sterilisator moet op een veilige en droge plaats staan. De luchtkanalen mogen niet worden geblokkeerd. Elke onnodige actie om 
naar binnen te kijken in de UV-sterilisator moet worden vermeden.

Wat is de levensduur van de UV-sterilisator?  
Elke UV-lamp heeft een levensduur van meer dan 5000 uur. De UV-lampen moeten na die periode worden vervangen.  
Dit moet gebeuren door een geautoriseerde technicus.

Hoeveel UV-lampen zitten er in de UV-sterilisator?
Er zitten 5 UV-lampen in.

Heeft de UV-sterilisator een HEPA-filter?  
De UV-sterilisator hoeft geen Hepa-filter te gebruiken. De UV-sterilisator gebruikt een ozonvrije UV-lamp ZW36D.

Heeft de UV-sterilisator een koolstoffilter?
Een koolstoffilter wordt gebruikt om verontreinigingen en onzuiverheden te verwijderen, dus de fabrikant gebruikt ze niet.

Is er een CE certificaat beschikbaar?  
Ja.
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