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SIGURANȚĂ pentru tine și cei din jurul tău! 
 

 

 



 

Cap I. Prezentare corp de iluminat 

 

Descriere produs: 

Corpul de iluminat tip BSR-02 este destinat dezinfectării încăperilor din spitale, fabrici de 

medicamente, de produse alimentare, depozite de alimente, etc. în principal în absenţa 

persoanelor. 

Caracteristici:  

 

Domeniu de utilizare 

Corpul de iluminat tip BSR-02 este destinat dezinfectării încăperilor din spitale, fabrici de 

medicamente, de produse alimentare, depozite de alimente, etc. în principal în absenţa 

persoanelor. 

Corpurile de iluminat bactericide dezinfectează aerul şi suprafeţele prin iradiere cu raze 

ultraviolete de tip C, distrugând, neutralizând microbii şi înmulţirea acestora. 

Radiaţiile UV distrug: bacterii, viruşi, fungi, mucegaiuri, alge. 

Dezinfectarea aerului, a apei şi a suprafeţelor din spitale, laboratoare de cercetare bacteriologică 

şi medii farmaceutice, industria de prelucrare a alimentelor, spaţii de depozitare alimente, 

ambalaje pentru alimente etc.  

Pentru dezinfectarea aerului din partea superioară a încăperii în spitale și unități de îngrijire 

intensivă și în prezența persoanelor, produsele care utilizează lămpi cu radiații UV-C trebuie să 

fie orientatate să radieze în sus și trebuie astfel amplasate încât lămpile UV să nu ajungă deloc în 

câmpul vizual. Radiațiile UV-C de la lămpi afectează ochii și pielea. 

Sursa de lumină recomandată: 

• Produsul se livrează fără lampă / lămpi; 

• Lămpi radiații UV de lungime scurtă cu maximul la lungimea de undă UV-C 253.7nm cu 

scop de dezinfecție: TUV T8 15W; TUV T8 30W, Dulie G13; 

• Putere radiaţie UV-C  tub T8: TUV 15W  4.9W, TUV 30W 12W; 

• Lampa TUV T8 este prevăzută cu un semn de avertizare care indică faptul că lampa radiază 

UVC; 

• Aria de acoperire și caracteristicile pot varia în funcție de tipul și puterea lămpii cu care 

se echipează produsul. Contactați producătorul de lămpi pentru soluții personalizate. 

 

EN 60598  RoHS  IP20  -5°C÷ +35°C  15W 30W TUV G13  



 

Date orientative: 

• 1 x Lampa TUV 15W: Intensitate de la distanţa de 1m: 0,9 W/m2,  suprafaţa efectivă 6-8 

m2, volum efectiv sterilizat 18m³. Capacitatea de sterilizare depinde de randamentul 

circulației de aer. 

• 1 x Lampa TUV 30W: Intensitate de la distanţa de 1m: 2,3 W/m2,  suprafaţa efectivă 12-

15 m2, volum efectiv sterilizat 36m³. Capacitatea de sterilizare depinde de randamentul 

circulației de aer. 

• 2 x Lampa TUV 30W: Intensitate de la distanţa de 1m: 3,6 W/m2,  suprafaţa efectivă 10-

18 m2, volum efectiv sterilizat 25-60m³. Capacitatea de sterilizare depinde de 

randamentul circulației de aer. 

 

Tip produs  
L  

[mm]  
m  

[mm]  
l  

[mm]  
H 

[mm]  

BSR-02-115 O  467  330  180  188  

BSR-02-130 O  925  330  180  188  

BSR-02-230 O  925  330  180  188  

 

Descriere 

• Corpul de iluminat este format dintr-o carcasă din tablă de oţel sudată şi vopsită; 

• Reflector din tablă de aluminiu oglindată cu coeficient de reflexie >0.85; 

• Produsul este prevăzut cu o articulaţie ce permite rotirea acestuia in jurul unei axe 

paralele cu tubul fluorescent.   Acest fapt permite beneficiarului posibilitatea direcţionarii 

fluxului radiaţiei UV pe anumite zone din încăperea în care este montat produsu; 

• Suportul corpului permite o rotire în plan vertical cu ~140º. Pentru a permite o orientare 

şi în plan orizontal corpul se montează pe un trepied, fapt ce asigură şi posibilitatea 

apropierii de suprafeţele ce trebuie dezinfectate; 

• Aparataj (balast) inclus în produs şi executat în conformitate cu normativele specific; 

• Culoare: albă. 



 

 

Montaj 

• Corpul de iluminat tip BSR-02 este destinat dezinfectării încăperilor în principal în absenţa 

persoanelor.  

• Montaj aparent pe perete deasupra uşii sau mobil pe trepied direcționat către suprafața 

ce urmează a fi dezinfectată.  

 

Caracteristici tehnice 

• Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz   
• Domeniu de temperatură ambientală: -5˚C...+ 35˚C  

• Umiditate relativă: 80% la temperatura de  +20˚C  

• Rezistența la zdruncinături:1000 ±10 zdruncinături, accelerația de 10g, durata 

impulsului:16ms,  conform SR EN 60068-2-29  

• Corpul de iluminat este realizat şi validat în conformitate cu cerinţele standardelor SR EN 

60598-1, SR EN 60598-2-1.  

• Conformitate cu Directivele Europene  

• Directiva de Joasă Tensiune  

• Directiva de Compatibilitate Electromagnetică  

• Directiva RoHs. Directiva DEEE.  

Produsul poate fi realizat în mai multe variante în funcție de putere, lungime.  

 

Lungime  
Tip produs  

[mm]  

Putere  nom.  
[W]  

  
Factor putere 

cos φ  
Grad de  

protecție  

Clasa de protecție  
împotriva 

electrocutării  
Masa  
[Kg]  

BSR-02-115 O BACTERICID  467  1x15  ≥0.30  IP20  I  1,25  

BSR-02-130 O BACTERICID  925  1x30  ≥0.93  IP20  I  1,57  

BSR-02-230 O BACTERICID  925  2x30  ≥0.93  IP20  I  2,23  

O = Orientabil  

 

 

 

 



 

Cap II. Ce reprezintă radiațiile UV 

 

Razele ultraviolete numite și raze UV, sunt radiații electromagnetice cu o lungime de undă mai 

mică decât radiațiile luminii percepute de ochiul omenesc. Razele Röntgen (= radiația X) au o 

lungime de undă și mai mică. Denumirea de „ultraviolet” provine de la culoarea violet din spectrul 

luminii albe, care are o lungime de undă învecinată, doar că ceva mai mare. 

Lumina naturală de la Soare conține, printre altele, și raze ultraviolete. Expunerea intensă la 

razele UV, fie naturale, fie artificiale, dăunează corpului omenesc. 

Spectrul razelor ultraviolete este cuprins între lungimile de undă 10 - 380 nm (1 nanometru = 10-

9 m), cu o frecvență de 750 THz (380 nm) până la 30 PHz (10 nm). 

Din cauza diferitelor caracteristici ale regiunilor de lungime de undă cuprinse în raza radiațiilor 

ultraviolete, s-a realizat o subdiviziune în Vacuum UV (100-200nm) și anume: 

1. UV-A (315-400nm); 

2. UV-B (280-315nm); 

3. UV-C (200-280nm). 

Aceste trei tipuri de lumină ultravioletă au efecte diferite asupra organismelor vii. 

Radiația UV-A are efecte eritematoase (de tip inflamator), radiația UV-B are efect bronzant (prin 

stimularea celulelor ce determina colorarea normală a pielii – melanocite), iar UV-C are efect 

distructiv asupra celulelor, determinând grave leziuni celulare. 

UV-C (254 nm) este utilizat în principal pentru dezinfectare. 

Efectul dezinfectant al radiațiilor UV-C este cunoscut de mai bine de 100 de ani și este utilizat în 

întreaga lume într-o mare varietate de aplicații. 

UV-C are un efect dezinfectant, deoarece afectează structurile ADN ale microorganismelor, 

provocând un efect fotochimic la timine. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Acestea dimerizează, ceea ce înseamnă că doi purtători de informație adiacenți sunt legați în mod 

necorespunzător. Această modificare moleculară face ca ADN-ul să nu poată fi utilizat pentru 

procesul esențial de transcripție (metabolism) și replicare (diviziune celulară). Ca urmare, 

microorganismul este inofensiv și moare. 

 

Cap III. Lămpile UV-C 

Cea mai eficientă metodă de producere a UV-C este în lampa cu descărcare de vapori de mercur 

cu presiune joasă, în care o medie de 35% din energie este transformată în UV-C. Lămpile de bună 

calitate sunt fabricate dintr-o formă specială de sticlă, acestea  blochează radiațiile care formează 

ozon și au o doză minimă de mercur. Lămpile Philips sunt, de asemenea, echipate cu un strat 

special care menține intensitatea radiațiilor cel puțin la 80% din intensitatea inițială până la 

sfârșitul vieții. 

Pentru expunerea la radiațiile UV-C există anumite reglementări. 

Comisia Comunității Europene a creat o propunere pentru un ghid privind reglementarea 

acestora. 

În această propunere, au fost obținute valorile limită de prag pentru radiațiile UV definite de 

Conferința Americană a Igieniștilor Industriali Guvernamentali (1993). 

TLV-urile aplicabile expunerii la radiații UV-C la 254 nm, se bazează pe o valoare de 0,2 μWcm2 

la o expunere continuă timp de 8 ore. Intensitatea radiației și timpul de expunere determină 

împreună doza. Aceasta înseamnă că variațiile intensității sau timpului de expunere 

interacționează invers proporțional. Supraexpunerea la UV-C 254nm provoacă iritații ale pielii 

(eritem) și ochilor (conjunctivită). Aceste consecințe pot fi dureroase, dar nu au efect pe termen 



 

lung. Radiația UV-C cu undă scurtă, spre deosebire de UV cu o lungime de undă mai lungă, nu 

pătrunde în straturile mai profunde ale pielii sau în lentila ochiului. 

 

ATENȚIE! 

Nu vă expuneți radiațiilor ultraviolete de tip UV-C. Sterilizarea încăperilor se face numai când în 

cameră nu este prezentă nici o persoană sau animal! 

EXTREM de dăunator pielii și ochilor! Poate provoca îmbătrânirea pielii, arsuri sau cancer de 

piele! 

Citiți cu atenție instrucțiunile. Dacă doriți informații supimentare, personalul nostru specializat 

vă stă la dispoziție. 

Lămpile folosite sunt TUV 15W SLV/25 sau TUV 30W 1SL/25 – producător Philips. 

 

 

 

 

 

 



 

❖ TUV 15W SLV/25: 

 

❖ TUV 30W 1SL/25: 


