
Yüzey ve Hava Sterilizasyonunda
Armatürlü UV Lamba

Armalamp 15W ve 30W olmak üzere iki farklı lamba tipine göre iki ayrı boyda üretilmektedir. Tekli lambalı 
olanları ve çift lambalı olanları vardır. 

Armalamp Ürün Tipleri:
1x15W Armalamp
2x15W Armalamp
1x30W Armalamp
2x30W Armalamp olmak üzere 4 çeşittir. 

15W olanları 50 x 11 x 7 cm ebatlı gövde ve 11x4cm ebatlı kapaktan oluşmaktadır
30W olanları 95 x 11 x 7 cm ebatlı gövde ve 11x4cm ebatlı kapaktan oluşmaktadır

ArmaLAMP'ın kapağı gövdeye 90 dereceye kadar açı yapacak şekilde dizayn 
edilmiş yan kapakları sayesinde UVC ışığının yanlardan dışarı sızması 
engellenmiş sadece açılandırılığı şekilde tavana doğru ışıması amaçlanmışır. 
Kapak gövdeye mika vidalı kelebek ile monte edilmiş olup kapağın 
açılandırılmasıda bu sayede yapılabilmektedir. 

ArmaLAMP düşük tükeimli bir cihaz olup motor veya kuvvet hatlarına değil 
aydınlatma ve düşük tükeim hatlarına ya bir prize takılarak veya bir şaltere 
bağlanarak çalışırılmalıdır. 

* ArmaLAMP'ın içinde montaj kasası üzerinde tam lambanın alına gelecek şekilde konulmuş ve kapak içine konulmuş iki parça 
0,30mm alüminyum parlak reflektör plaka bulunmaktadır. Reflektör UVC lambanın etkinlik gücünü arırmakta ve daha fazla alana 
yayılmasına yardımcı olmaktadır. 
* ArmaLAMP içinde Philips , Osram ve benzeri UVC lamba bulunmaktadır. ArmaLAMP ile birlikte ve cihaz üzerine takılmış olarak 
gönderilmektedir. 
* ArmaLAMP içinde UVC lambaların gücüne uygun elektronik balast bulunmaktadır. 
* ArmaLAMP içinde İthal T8 lamba duyları kullanılmışır. 
* ArmaLAMP kaliteli montaj kabloları ile monte edilmiş olup 3x0,75mm kaliteli 220V fişli enerji kablosu ile beslenmişir. 

Armalamp galvaniz saç 
plakadan üreilmiş ve 
elektrostaik toz boya ile 
ırınlanarak boyanmış ve 
korunmuştur.

Reflektör UVC Lambanın etkinlik 
gücünü arırmakta ve daha fazla alana 
yayılmasına yardımcı olmaktadır. 

Açma - kapama anahtarı

Duvara monte yeri

Armalamp içinde Philips , Osram ve 
benzeri UV C Lamba bulunmaktadır. 

Kapak açısı ayarlamak için 
mika vidalı kelebek

Elektrik besleme kablosu girişi

ArmaLAMP Duvar Tipi bir UVC  Sterilizasyon Cihazıdır
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ArmaLAMP Duvar Tipi bir UVC  Sterilizasyon Cihazıdır

* Havalandırma kanallarında, 
* Soğuk hava kanallarında, 
* Yemek pişirme davlumbazlarında,
* Yürüyen merdiven aksamlarında,
* Soğuk hava depolarında,
* x-Ray cihazlarında,
* Asansörlerde, 
vb.. gibi yerlerde sizin de çeşitlendireceğiniz 
yerlerde esnek kullanımı vardır.  

Kapaksız ArmaLAMP modelimizi her türlü projenize monte edip yeni inovasyon fikirler 
gelişirebilirsiniz. Kapaksız ArmaLAMP size kullanım esnekliği sunar.

15W olanları  45 x 4 x 4 cm ebatlı gövde boyutlarındadır
30W olanları  90 x 4 x 4 cm ebatlı gövde  boyutlarındadır


