
 

Bakteriobójcza lampa UV 
Instrukcja obsługi 

 
Podstawowe informacje o lampie UV 
 

Lampy ultrafioletowe używane są do niwelowania i zabijania wirusów i bakterii, w tym: propaguli 

bakteryjnych, zarodników, prątków, koronawirusów, grzybów, riketsji, bakterii e-coli, wirusów grypy, a także 

bakterii wywołujących chlamydię. Ultrafioletowe światło jest w stanie wysterylizować różnego rodzaju 

powierzchnie, wodę i powietrze.  

 

Długość fali światła UV wynosi od 150 do 400 nm. Długość fali światła fioletowego, które nie jest światłem 

ultrafioletowym, wynosi od 400 do 435 nm. Ten rodzaj światła nie zabija bakterii i wirusów, a także nie 

szkodzi ludziom. Aby uzyskać najlepszy efekt sterylizacji, światło UV powinno wydzielać falę od 185 do 255 

nm. Wiele lat badań pokazało, że jako źródło światła UV najlepiej wykorzystać szkło kwarcowe, dzięki 

któremu efekty antywirusowe utrzymane są na najwyższym poziomie.  

 

Zalety bakteriobójczej lampy UV 
 

1. Żywotność lampy UV wynosi aż 8 tysięcy godzin. 

2. Element ze szkła kwarcowego pozwala na transmisję światła UV na poziomie 90% przy niskiej 

zawartości hydroksylu (mniej niż 50 ppm). 

3. Technologia cyrkonowo-aluminiowa absorbuje zanieczyszczenia i tym samym przedłuża życie 

urządzenia. 

4. Zawartość rtęci jest mniejsza niż 5 mg (zgodność ze standardami UE). 

 

Lampa UV wykorzystywana jest do sterylizacji i dezynfekcji w pomieszczeniach. Z jej właściwości 

skorzystać mogą m.in. posiadacze zwierząt. To przydatne urządzenie, które pomoże zadbać o zdrowie 

dzieci i osób starszych, które mają obniżoną odporność. Promienie UV skutecznie niwelują strukturę DNA i 

RNA bakterii, co niszczy je i uniemożliwia im wzrost. Lampa UV może również zostać wykorzystana do 

oczyszczenia lodówki, zamrażarki, skrzyń, samochodów i wszystkich trudno dostępnych miejsc.   

 



 
 

Specyfikacja produktu i długości fal 
 

Kolor: Biały/Czarny 

Materiał: szkło kwarcowe, ABS OR PC 

Napięcie: 220V / 50 Hz 

Moc: 38W 

Wymiary: 46 x 17 x 21 cm 

Długość fali: 185 i 254 nm 

Timer: elektroniczny 

Sterowanie: pilot do 3 m (działający przez ścianę) 

Pokrycie: 40 m2 

Długość przewodu zasilającego: 1,6 m  

Funkcje dodatkowe: Ozonowanie 

Model: UV-lamp-38w 

 

 

 Moduł bez ozonowania Moduł z funkcją ozonowania 

Długość fali 
253.7 nm UV 

 
185 nm UV + ozonowanie 

 

Dezynfekowana 
przestrzeń 

Powierzchnie i powietrze Powierzchnie, powietrze i 
miejsca, w które dotrze ozon. 

Charakterystyka 
pomieszczeń 

Otwarte pomieszczenia ze 
słabą wentylacją. 

Bardzo duże pomieszczenia z 
wentylacją dobrej jakości.  

Funkcje Sterylizacja, dezynfekcja, 
usuwanie roztoczy. Po 
oczyszczaniu potrzebna jest 
wentylacja.  

Sterylizacja, dezynfekcja, 
usuwanie brzydkich 
zapachów, formaldehydu. Po 
oczyszczeniu potrzebna jest 
długa wentylacja (około 30 
min). 

Przeznaczenie Kuchnia, łazienka, salon itp.  Duże pomieszczenia, biura, 
sypialnie, fabryki, szkoły, 
restauracje. 

 

 

 

Czas trwania sterylizacji 

Umieść lampę w centralnym punkcie pomieszczenia.  
Rekomendowany czas sterylizacji zależny jest od wielkości pokoju i wynosi: 

Obszar Moc lampy UV Czas 
sterylizacji 

Czas 
sterylizacji 

Czas sterylizacji 

10 m2 38W 30 min. 20 min. 30 min. 

10 m2 60W 15 min. 20 min. 30 min. 

20 m2 38W 30 min. 20 min. 30 min. 



 

20 m2 60W 15 min. 20 min. 30 min. 

40 m2 38W 60 min. 30 min. 60 min. 

40 m2 60W 30 min. 30 min. 60 min. 

60 m2 60W 60 min. 30 min. 60 min. 

Sterylizacja przedmiotów: Umieść przedmiot około 1 m od lampy UV  
i ustaw czas pracy na 15 minut. 

 

 

Wykorzystanie lampy UV z ozonowaniem i bez ozonowania 
 

Istnieją dwa rodzaje lamp UV - posiadające funkcję ozonowania i nieposiadające jej. Lampy, które nie mają 

tego udogodnienia, mogą być wykorzystywane jedynie do sterylizacji powierzchni i powietrza.  

Funkcja ozonowania ułatwia sterylizację również wokół i za napotkanymi przeszkodami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wystarczy włączyć lampę dwa razy w tygodniu, a wszystkie wirusy i bakterie nie będą miały szansy 

rozwoju. W przypadku przebywania w domu małych dzieci i osób starszych lub mieszkańców o obniżonej 

odporności, lampę można włączać częściej.  

 



 

Sposób użycia 
 

1. Podłącz urządzenie do prądu i je włącz. 

2. Przed wybraniem czasu dezynfekcji wynieś  

z pomieszczenia wszystkie rośliny. 

3. Wybierz czas trwania dezynfekcji wg klucza 

zamieszczonego w instrukcji wyżej. 

4. Urządzenie wyda dźwięk, który informuje  

o konieczności opuszczenia pomieszczenia 

przez wszystkie osoby i zwierzęta.  

Po 30 sekundach rozpocznie się proces 

dezynfekcji. 

5. Wróć do pomieszczenia po tym, jak lampa 

automatycznie się wyłączy. Otwórz okna  

na około 30 min i dokładnie wywietrz 

pomieszczenie.  

 

Do obsługiwania urządzenia możesz również wykorzystać dołączony do zestawu pilot.  

 

Środki ostrożności 
 

1. Podczas pracy urządzenia w pomieszczeniu nie mogą przebywać ani ludzie, ani zwierzęta.  

Należy również usunąć wszystkie rośliny. Stosowanie się do tych zaleceń pomoże uniknąć 

niekorzystnego wpływu na zdrowie, jakie powoduje światło UV. 

2. Unikaj patrzenia na światło UV, które może doprowadzić do uszkodzenia oka i skóry. Staraj się nie 

patrzeć na światło wydzielane przez lampę.  

3. Jeśli chcesz wysterylizować przedmiot, ustaw go w odległości ok. 1 metra od urządzenia.  

Czas trwania sterylizacji powinien wynosić od 15 do 30 minut.  

4. Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 20 stopni Celsjusza, a wilgotność sięga 50%, 

czas sterylizacji powinien zostać wydłużony. Poczekaj, aż podłoga w pomieszczeniu wyschnie.  

5. Po użyciu lampy UV czas wietrzenia pomieszczenia powinien wynosić przynajmniej 30 minut.  

 

Zagrożenia związane ze światłem UV 
 

 W lampie UV zamontowana jest lampa rtęciowa, która emituje fale ultrafioletowe, a co za tym idzie 

dużo energii ultrafioletowej. Dzięki temu mechanizmowi możliwa jest sterylizacja i dezynfekcja 

powierzchni i powietrza.  

 Aby uniknąć niekorzystnego wpływu na zdrowie organizmów żywych, należy dokładnie 

przestrzegać wszystkich obostrzeń. W przeciwnym wypadku może dojść do pojawienia się 

czerwonych plam, łupieżu, a także uczucia nieprzyjemnego swędzenia. Światło UV ma również 

zdolność do rozbijania i niszczenia ludzkich komórek skóry, przez co ta szybciej się starzeje.  

 Kategorycznie zabrania się patrzenia w światło wydzielane przez lampę UV, aby uniknąć chorób 

oczu, takich jak: zaćma, zapalenie spojówki, rogówki itp.  

 Warto zauważyć, że w niektórych domach, restauracjach czy hotelach wykorzystywane są 

lampy UV na komary, które wydzielają fioletowe światło. Siła tego światła jest jednak 

znacznie mniejsza, dlatego nie ma niekorzystnego wpływu na zdrowie.  

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody zdrowotne związane z użytkowaniem lampy  

w przypadku nieprzestrzegania zalecanych obostrzeń.  

  

 



 

Usterki i konserwacja 
 

1. Lampa nie świeci - sprawdź, czy jest dobrze podpięta do prądu.  

2. Lampa miga lub zupełnie nie działa - sprawdź podłączenie do prądu, jeśli wszystko jest w porządku, 

a lampa wciąż nie działa, stuknij w nią. Jeśli element świecący się nie uaktywni, należy go 

wymienić. 

3. Konserwacja: przetrzyj lampę delikatnie od zewnątrz, aby zebrać z niej kurz.  

 

______ 

 

Designed in Poland  
Made in P.R.C.   

 

 

Importer:  

BIG5 Krzysztof Czurczak  

ul. Wysockiego 41/6  

42-218 Częstochowa 

NIP: 6861576041 

www.cronos.com.pl 


