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Đèn UVC Diệt Khuẩn 

Data Sheet 

 

Đèn LED UVC Diệt Khuẩn 36W 

1 bộ - 222 đến 240 V - 52 hoặc 60 Hz - Safety class I – Bảo vệ ngón tay – IK02 

Đèn batten UV-C được thiết kế để khử trùng bề mặt và phù hợp với nhiều ứng dụng đa dạng. Đèn 

batten UV-C cung cấp bức xạ UV-C phổ quát với sự phân bố đồng nhất. Khả năng khử trùng của 

đèn dựa trên công suất được sử dụng và thời gian tiếp xúc cụ thể trong một khoảng cách nhất định 

từ bề mặt đó. Con người không nên đứng gần thiết bị tại thời điểm sử dụng, do có nhiều nguy cơ 

gây hại cho mắt và da. Hiệu suất được nâng cao nhờ thân nhôm bền và có độ phản xạ cao, giúp cải 

thiện hiệu quả hơn nữa và hướng ánh sáng UV-C đến các bề mặt cần chiếu xạ. Đui đèn và nắp ở đầu 

được bảo vệ khỏi tia UV-C nhờ tấm chắn chuyên dụng. Có phiên bản 1 đèn và 2 đèn cho cả đèn 

batten trần và batten có chóa phản quang, tăng khả năng linh hoạt cho người dùng. 



 Đèn UVC Diệt Khuẩn 36W  

 

2 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG POTECH 

Địa chỉ: 350/33/10/9B Quốc lộ 1, Khu phố 4, P. An Phú Đông, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh  

Hotline: 0912122016, email: cskh@potech.com.vn, web: potech.com.vn 

 

 

• CẢNH BÁO: Đây là sản phẩm phát xạ UV, thuộc Nhóm nguy cơ 3. Cũng giống như bất kỳ hệ thống khử trùng nào khác, 

các thiết bị UV-C phải được lắp đặt và sử dụng đúng cách. Tiếp xúc trực tiếp với tia UV-C có thể gây nguy hiểm và dẫn 

đến phản ứng tương tự như bị cháy nắng trên da và gây nguy hiểm nghiêm trọng cho giác mạc. Do mắt thường không 

thể nhìn thấy tia UV-C, nên phải lắp đặt đèn batten UV-C kèm theo các biện pháp bảo vệ đầy đủ để đảm bảo rằng có thể 

vận hành đèn batten UV-C một cách an toàn. Đèn batten UV-C chỉ được sử dụng dưới dạng thành phần của một hệ 

thống có các biện pháp bảo vệ an toàn đầy đủ, chẳng hạn như các biện pháp bảo vệ được đề cập trong hướng dẫn lắp 

đặt và/hoặc hướng dẫn sử dụng, nhưng không giới hạn trong các biện pháp này. 

• Tuân theo các yêu cầu pháp lý và an toàn nghiêm ngặt của chúng tôi, chỉ các đối tác đủ điều kiện mới được bán sản 

phẩm POTECH UV-C và chỉ các chuyên gia có trình độ mới được phép lắp đặt. Không được phép sử dụng sản phẩm UV-

C của chúng tôi trong các ứng dụng hoặc hoạt động có khả năng gây ra và/hoặc dẫn đến tử vong, thương tật cá nhân 

và/hoặc phá hoại môi trường 

• Hiệu quả của đèn batten UV-C trong việc vô hiệu hóa khả năng của một số vi rút, vi khuẩn, động vật nguyên sinh, nấm 

hoặc các vi sinh vật có hại khác như được mô tả trong phần có tiêu đề “Lợi ích”. POTECH và nhóm các công ty của hãng 

không hứa hẹn hoặc đảm bảo rằng việc sử dụng đèn batten UV-C sẽ bảo vệ hoặc ngăn chặn bất kỳ người dùng nào khỏi 

bị nhiễm trùng và/hoặc nhiễm bất kỳ loại vi sinh vật có hại, bệnh tật hoặc dịch bệnh nào. Đèn batten UV-C không được 

chấp thuận, không nhằm mục đích và không được sử dụng làm thiết bị y tế, do thuật ngữ này có thể được định nghĩa 

khác nhau theo luật hiện hành của các quốc gia có bán đèn batten. Bên cạnh và không giới hạn bất kỳ trường hợp loại trừ 

hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý nào của POTECH và nhóm công ty của POTECH như được quy định trong mọi thỏa 

thuận về việc bán, phân phối hoặc cung cấp đèn batten UV-C, POTECH và nhóm công ty của POTECH sẽ không chịu bất 

kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý nào đối với bất kỳ khiếu nại hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh từ hoặc liên quan đến 

bất kỳ việc sử dụng đèn batten UV-C nào ngoài mục đích sử dụng theo thiết kế, hoặc trái với hướng dẫn lắp đặt và vận 

hành, như được mô tả trong phần “Ứng dụng”, hướng dẫn sử dụng và/hoặc hướng dẫn lắp đặt. 

 

 

 

Thông tin chung 

Số lượng nguồn sáng 1 cái 

Góc chùm sáng của nguồn sáng - ° 

Số lượng bộ điều khiển 1 bộ 

Bộ điều khiển HFP [ HF Performer] 

Loại chóa quang học - 

Sự mở rộng chùm sáng của đèn - 

Giao diện điều khiển - 

Kết nối Khối kết nối vít 3 cực 

Cáp - 

Cấp bảo vệ IEC Safety class I 

Thử nghiệm sợi dây nóng đỏ Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây 

Ký hiệu tính dễ cháy - 

Dấu CE Dấu CE 

Dấu ENEC - 

Thời hạn bảo hành 1 năm 

Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B 28 

Rủi ro quang học Photobiological risk group 3 @ 200mm to 

EN62473 

Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu Có 

Thông số vận hành và điện 

Điện áp đầu vào 222 đến 240 V 

Tần số đầu vào 52 hoặc 60 Hz 

Dòng khởi động 18 A 

Thời gian khởi động 0.25 ms 

Hệ số công suất (Tối thiểu) 0.95 

Điều khiển và thay đổi độ sáng 

Có thể điều chỉnh độ sáng Không 

Cơ khí và bộ vỏ 

Vật liệu vỏ đèn Thép 

Vật liệu chóa phản quang Nhôm 

Vật liệu chóa quang học Nhôm 

 
Thiết bị lắp đặt Lắp nổi & âm (Bất đối xứng/đối xứng) 

Chiều dài tổng thể 1230 mm 

Chiều rộng tổng thể 56 mm 

Chiều cao tổng thể 80 mm 

Màu sắc Trắng và đen 

Phê duyệt và Ứng dụng 

Mã bảo vệ chống xâm nhập IP20 [ Bảo vệ ngón tay] 

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học IK02 [ 0,2 J tiêu chuẩn] 

 

Tia UV 

Bức xạ UV-C 14 W 

Bức xạ UV-C được xác định ở 0,2 m 57.6 µW/cm 

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC) 

Công suất đầu vào ban đầu 36 W 

Dung sai mức tiêu thụ điện +/-10% 

Điều kiện ứng dụng 

Nhiệt độ môi trường cho phép -10 to +45 °C 

Nhiệt độ môi trường hiệu quả Tq 25 °C 

Độ mờ tối đa Không áp dụng 

Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên Không 

 THÔNG SỐ KĨ THUẬT 
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