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1. Účel použití
Germicidní lampy s nepřímým zářením typu NBVE jsou určeny konstruovány tak, aby 
zabraňovaly primární a sekundární infekci pacientů a zdravotnického personálu způsobené 
patogenními mikroorganismy (patogeny) ve vzduchu. Použití lamp v místnostech, zejména v 
bezprostřední blízkosti infikovaných pacientů nebo pacientů s oslabenou imunitou,  
významně snižuje pravděpodobnost šíření infekce vzduchem. Zvyšování úrovně 
mikrobiologické čistoty vzduchu a místností pomáhá ničit a snižovat vliv stávajících ohnisek 
patogenů. Použití UV-C záření je jednou z nejúčinnějších metod dezinfekce (snížení populace 
mikroorganismů). Tyto lampy vydávají UV-C záření o vlnové délce 253,7 nm. Toto záření má 
nejsilnější biocidní vlastnosti a nevratně deaktivuje bakterie, viry, plísně, houby a všechny ostatní 
mikroorganismy. Vzhledem k jejich vysoké účinnosti se germicidní lampy používají všude tam, kde 
je vyžadována vysoká úroveň mikrobiologické čistoty a bezpečnost pacientů a personálu závisí na 
této úrovni čistoty.

Oblasti použití: 
• Nemocnice: operační sály, jednotky intenzivní péče, pohotovosti, vyšetřovací místnosti, zákrokové sály,

recepce, čekárny, pokoje pacientů, pokoje na izolaci, atd.
• Ambulantní kliniky (vyšetřovací a zákrokové místnosti)
• Lékařské laboratoře
• Lékárny
Výrobek je určen pro uživatele, kteří jsou si vědomi výskytu mikrobiologických rizik a nutnosti 
jejich odstranění. Vzhledem k povaze UV-C záření je třeba si uvědomit škodlivé účinky tohoto 
druhu záření na lidskou pokožku a oči. Navíc, v případě určitých činností, by uživatel měl mít také 
základní technické znalosti.

2. UV dezinfekce
Ultrafialové záření  UV podobně jako rentgenové záření, rádiové vlny a světlo patří mezi 
elektromagnetická vlnová záření. Z praktických důvodů bylo rozděleno do 3 skupin:

400 nm – 315 nmUV-A - dlouhé vlny 
UV-B - střední vlny 
UV-C - krátké vlny

315 nm – 280 nm 
280 nm – 100 nm

UV-A záření se nachází ve slunečním záření. Jedná se o fotochemické procesy, pigmentace. 
Erythermální účinek je zanedbatelný.
UV-B záření se využívá převážně v terapii. Podílí se na výrobě provitamínu D. Vyváří efekt 
pigmentace a má erythemální účinek.
UV-C záření má silný germicidní a sporicidní efekt. Může způsobit popálení kůže (erythema) a 
zánět spojivek (konjuktivální efekt). UV-C záření je vytvořeno při nízkotlakém výboji rtuti 
(germicidní zářivky). Záření s délkou vln nižší než 200 nm vytváří v ovzduší ozón. To je škodlivý jev. 
K výrobě TUV zářivek bylo použito speciální křemenné sklo s vysokým přenosovým faktorem pro 
germicidní záření, které absorbuje nežádoucí záření ve vlnové délce pod 200 nm. Proto TUV 
zářivky produkují minimální množství ozonu, ale pouze během prvních 100 hodin provozu.
Bylo zjištěno, že nejvyšší germicidní efekt je dosažen při záření ve vlnové délce mezi 250 až 270 nm. 
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Germicidní efekt je výsledek fotochemické reakce, kdy dochází k absorpcinukleové kyseliny a 
bílkovin energií UV-C záření. Tato energie vyvoláním chemických reakcí v jádrech zabíjí 
mikroorganismy. TUV zářivky vykazují maximální baktericidní výkon v rozmezí 250 až 270 nm.

3. Jak fungují germicidní lampy s prouděním?
Dezinfekce vzduchu pomocí UV-C záření v germicidních lampách probíhá uvnitř dezinfekční 
komory. Kontaminovaný vzduch je nasáván ventilátorem do lampy, prochází přes filtr, 
který zadržuje prach a další nečistoty, do dezinfekční komory. Intenzita záření UV-C trubic a 
doba, po kterou je vzduch v dezinfekční komoře, jsou nastaveny tak, že vzduch vyfukovaný 
ven je praktický zbavený všech mikroorganismů. Rychlost proudění vzduchu lampou je 
zvolena jako kompromis mezi přáním dezinfikovat co největší objem vzduchu za určitou 
dobu a germicidní účinností. Je potřeba zmínit, že nucený průchod vzduchu lampou 
způsobuje jeho mírnou cirkulaci v místnosti, takže dochází k dezinfekci v celém prostoru.

4. Jak fungují germicidní lampy s kombinovaným zářením?
Kombinované UV-C germicidní lampy v sobě spojují 2 funkce – funkci čištění pomocí 
proudění vzduchu a funkci přímého záření. 
Díky tomu je zaručena jak intenzivní dezinfekce prostoru za přítomnosti osob (UV-C 
dezinfekční komora – funkce I), tak přímá dezinfekce celé místnosti v době, kdy je personál 
a pacienti mimo místnost (UV-C přímé záření – funkce II). 
Dezinfekční účinky externího zářiče jsou podobné jako u standardní germicidní lampy typu 
NBV. UV-C záření dezinfikuje vzduch a povrchy v místnosti (stěny, povrchy stolů, předměty 
atd.). Záření pronikne i do různých koutů a zákoutí. 
Obě funkce záření jsou na sobě zcela nezávislé.

Fig. 1
a)nejvyšší germicidní efekt je dosažen

v rozmezí 250 až 270 nm 

b)křivka absorpce nukleových kyselin

c) kosmické záření pro nízkotlaké rtuťové výboje
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5. Používání kombinovaných germicidních lamp
Kombinované germicidní lampy s nepřímým zářením a externí trubicí s přímým zářením jsou 
vybaveny dvěma spínači, které zapínají/vypínají buď nepřímé záření (UV-C dezinfeknčí komora) 
nebo přímé záření (externí UV-C trubice). Pomocí těchto spínačů lze lampu přepnout do jednoho 
z uvedených režimů provozu: 
1. Dezinfekce vzduchu v dezinfekční UV-C komoře bez použití externí UV-C trubice - spínač P
v poloze ON (zapnuto), spínač Z v poloze OFF (vypnuto).
2. Dezinfekce pomocí externí UV-C trubice bez použití dezinfekční UV-C komory - spínač P
v poloze OFF (vypnuto), spínač Z v poloze ON (zapnuto).
3. Dezinfekce vzduchu v dezinfekční UV-C komoře s použitím externí UV-C trubice - spínač P 
v poloze ON (zapnuto), spínač Z v poloze ON (zapnuto).

P – spínač pro dezinfekční UV-C komoru, Z – spínač pro externí UV-C trubici 
Režim provozu může být zvolen pouze, pokud lampa není v provozu (vypínač lampy který 
se nachází  mimo  místnost  nebo u vstupu musí být vypnutý).  Lampu můžete zapnout po 
zvolení režimu provozu. 

POZOR!
Lampy jsou vybaveny přídavným vodičem (černý), který usnadňuje možnost 
zapnutí externí žárovky UV-C nezávisle na lampě. Žárovka UV-C může být 
zapnuta přídavným spínačem umístěným vedle hlavního vypínače. Tento spínač 
hraje roli přepínače Z, když je zvolen režim provozu lampy. Je to obzvláště 
důležité v případě stropních modelů, kde je omezený přístup ke spínači P a Z na 
skříni lampy.

6. Zapnutí/vypnutí germicidní lampy s prouděním dálkovým

ovládáním typu RC (Remote Control) 
Využití dálkového ovládání spolu s detektorem pohybu výrazně zvyšuje bezpečnost a 
komfort  používání  UV-C  lamp  a  téměř  zcela  eliminuje riziko  spojené se  škodlivými vlivy 
UV-C záření na lidskou pokožku a oči, které by mohlo nastat u přímého záření externí UV-C 
zářivky. 
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6.1 Dálkové ovládání 
Technická specifikace

Parametry Specifikace

Frekvence dálkového ovládání 433,92 MHz

Dosah dálkového ovládání až 25 m

Typ baterií 12V; typ A 23

Stupeň ochrany IP IP 20

Obr. Dálkové ovládání a) germicidní lampa s nepřímým zářením; b) germicidní lampa kombinovaná

POZOR!
Pokud používáte dálkové ovládání, spínače „P” a „Z” musí být 
vypnuté. Hlavní spínač WG musí být zapnutý.

Obr. Ovládací panel kombinované germicidní lampy typu NBVE 
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6.2 Zapnutí/vypnutí režimu dezinfekce vzduchu v UV-C komoře dálkovým 
ovládáním
Pro zapnutí režimu dezinfekce vzduchu v UV-C komoře musí být spínač “P” zapnutý. 
Tento režim se na dálkovém ovládání zapíná/vypíná spodní dvojicí tlačítek označených ON / OFF  
- Internal air purifying:  
levé tlačítko - povolit (ON)  
pravé tlačítko - zakázat (OFF)
Pokud nemáte dálkové ovládání, může být tento režim zakázán vypnutím spínače “P”. 
6.3 Zapnutí/vypnutí  režimu přímého záření  externí UV-C  trubice dálkovým 
ovládáním
Pro zapnutí režimu přímého záření externí UV-C trubice musí být spínač  “Z” zapnutý.
Tento režim se na dálkovém ovládání zapíná/vypíná  horní dvojící tlačítek označených ON / OFF  - 
External tube disinfection:  
levé tlačítko - povolit (ON)  
pravé tlačítko - zakázat (OFF) 
Pokud nemáte dálkové ovládání, může být tento režim zakázán vypnutím spínače “Z”. 
6.4. Germicidní lampy  s nepřímým  zářením s  externí jednotkou dálkového 
ovládání ON/OFF 
Pokud není germicidní lampa přímo vybavena funkcí dálkového ovládání, lze ji 
dodatečně vybavit  externím dálkovým ovládáním ON/OFF. 
To umožní dálkové zapnutí/vypnutí germicidní lampy. 
Obrázek dálkového ovládání - viz kapitola 6.1. Způsob zapojení externí jednotky 
dálkového ovládání je zobrazen v kapitole 11.

Obr. Externí dálkové ovládání ON/OFF

POZOR!
Pokud používáte dálkové ovládání, hlavní spínač WG
musí být zapnutý.

6.5. Kombinované germicidní lampy s externí jednotkou dálkového ovládání  
ON/OFF 
Pokud není germicidní lampa přímo vybavena funkcí dálkového ovládání, lze ji dodatečně vybavit  externím 
dálkovým ovládáním ON/OFF. To umožní dálkové zapnutí/vypnutí germicidní lampy. 
Obrázek dálkového ovládání - viz kapitola 6.1. Externí jednotka dálkového ovládání je zobrazena v předchozí 
kapitole.  Způsob zapojení externí jednotky dálkového ovládání je zobrazen v kapitole 11.

POZOR!
Pokud používáte dálkové ovládání, spínač  “P” musí být zapnutý a 
spínač  “Z” musí být vypnutý. Hlavní spínač WG musí být zapnutý. 
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6.6 Způsob změny kódů
Systém dálkového ovládání funkce zapnutí/vypnutí germicidních lamp má 64 kombinací kódů, 
což zajistí, že pravděpodobnost sepnutí více než jedné lampy současně je zanedbatelná. Pokud 
by taková situace nastala, je nutné v ovládacím systému jedné z těchto lamp změnit kombinaci 
kódu - viz popis postupu níže:

• sundejta kryt umístění baterií
• přepněte mikrospínač označený "5" do opačné polohy
• vratťe kryt zpět na místo

Způsob změny kódů u germicidních lamp s prouděním:
• odpojte germicidní lampu od napájení
• odšroubujte šrouby, které drží zadní kryt lampy
• odmontujte zadní kryt napájení a komoru řídícího systému germicidní lampy

přepněte mikrospínač na přijímači dálkového ovládání označený "5" do opačné polohy•
vraťte zadní kryt germicidní lampy zpět na místo
utáhněte šrouby držící zadní kryt lampy

•
•

6.7 Výměna baterií dálkového ovládání ON/OFF

• sundejte kryt umístění baterií
• vyjměte staré baterie
• vložte nové baterie12V, typ A23  - věnujte pozornost správné polaritě + / -
• vraťte kryt umístění baterií zpět na místo

7. Kombinované germicidní lampy s detektorem pohybu MD 
Pro zvýšení bezpečnosti uživatele mohou být kombinované germicidní lampy typy NBVE vybaveny 
detektorem pohybu, který je připevněný na lampě a vypne externí UV-C trubici s přímým zářením, 
jakmile je v místnosti detekován pohyb. Současně s vypnutím externí UV-C trubice zazní modulovaný 
zvukový signál, který informuje uživatele o možném nebezpečí. V tomto případě můžete vypnout 
externí UV-C trubici pomocí dálkového ovládání (viz kapitola 6, oddíl 6.3) nebo hlavním spínačem WG 
nebo opustit místnost. 

Technická specifikace

Parameter Specification

Druh detekce IR – infračervené záření

Dosah detekce cca 6 m

Zvukový signál/délka trvání modulovaný / cca 1 min.
Stupeň ochrany IP IP 20
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8. Zásady bezpečnosti spojené s používáním kombinovaných
germicidních lamp
Během dezinfekce vzduchu v dezinfekční komoře nedochází k úniku UV-C záření mimo tuto komoru, proto 
mohou být v místnosti přítomni lidé;  pokud lampa pracuje v režimu 1 (zapnutá je  pouze funkce proudění). 

POZOR!
Pokud je zapnutá externí UV-C trubice, musí všichni opustit místnost - lampa 
pracuje v režimu 2 (je zapnutá pouze externí UV-C trubice) nebo v režimu 3 
(jsou zapnuté obě funkce). 

Kombinované germicidní lampy musí být označeny výrazným a čitelným varováním:  
“Pozor! UV-C ZÁŘENÍ – chraňte oči a pokožku”. 
Varovným nápisem musí být označeny i vypínače germicidních lamp. 
Při výměně filtrů, trubic nebo při jakékoliv údržbě musí být germicidní lampy vypnuty.  

POZOR!
Pro zajištění správného fungování lampy je nutné pravidelně kontrolovat 
čistotu vzduchového filtru. Znečištěný filtr je nutné vyměnit za nový. 

9. Údržba germicidních lamp
9.1. Výměna vzduchového filtru
V závislosti na stupni znečištní v místnosti je nutné vzduchové filtr pravidelně kontrolovat, 
čistit a, pokud je to nutné, vyměnit. Usazování prachu na vzduchovém filtru zvyšuje odpor 
vzduchu proudícího lampou a může dokonce vést k zablokování průtoku vzduchu lampou, 
což by mohlo mít za následek spálení motoru ventilátoru. Kromě toho, prach usazující se 
na UV-C trubicích výrazně snižuje efektivitu účinnosti lampy. 

Obr. Detektor pohybu

POZOR!
Po aktivaci detektoru pohybu se externí UV-C 
trubice vypne po cca 1 minutě. 

POZOR!
První spuštění lampy s detektorem pohybu MD způsobí 
aktivaci detektoru pohybu. Aktivace detektoru pohybu je 
indikována zvukovým signálem, který trvá cca 60 sekund. 

POZOR!
Detektor pohybu by měl být nasměrován přímo na 
vstup do místnosti, ve které je lampa umístěna.
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Pro výměnu filtru je potřeba mírně nadzvednout a vyjmout mřížku pro vstup vzduchu. Filtr 
vyjměte. Po jeho očištění nebo výměně vložte čistý filtr zpět na místo a vraťte zpět mřížku. 
Ke každé germicidní lampě s prouděním je standardně dodáváno 5 ks náhradních filtrů.  

9.2. Čištění UV-C trubic
Prach a nečistoty, které se mohou i přes použití filtru usazovat na UV-C trubicích a 
odrazových plochách by měly být pravidelně odstraňovány v závislosti na potřebě. Při 
silném znečištění použijte k odstranění nečistot alkohol. 
9.3. Výměna UV-C trubic
UV-C trubice s označením TUV30W a TUV55W (Philips) nebo HNS30W a HNS55W (Osram) 
používané v germicidních lampách mají celkovou životnost 8000 provozních hodin. 
V případě lamp s počítadlem času je celková doba provozu monitorována počítadlem. 
V případě lamp bez počítadla provozního času je nutné vést přesnou evidenci provozu 
lampy nebo pevně stanovit provozní cykly. Např. u lampy s provozním cyklem 8 hodin 
denně  dojde k první výměně UV-C trubic v průběhu třetího roku provozu. 
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Pro výměnu UV-C trubic odšroubujte 4 šrouby, které upevňují přední panel a zatáhněte směrem 
k sobě.  Nyní vyšroubujte plastové patice na obou koncích, otočte UV-C trubici  90° a vytáhněte ji 
ven. Vložte novou UV-C trubici do patic, otočte o 90° a utáhněte. Lampu na malý okamžik (max. 
3 s) zapněte, abyste se ujistili, že trubice svítí. Vraťte zpět přední panel a zašroubujte. 

8. Technické údaje

Typ lampy NBVE 60 NBVE 110 NBVE 60/30 NBVE 110/55 
Napájení 230V, 50Hz 230V, 50Hz 230V, 50Hz 230V, 50Hz
Spotřeba energie 85 VA 115 VA 115 VA 145 VA

Typ UV-C trubic
2 x TUV30W

nebo 2xHNS30W
2 x TUV55W

nebo 2xHNS55W
3 x TUV30W

nebo 3xHNS30W
3 x TUV55W

nebo 3xHNS55W

Životnost UV-C trubic min. 8000 h min. 8000 h min. 8000 h min. 8000 h

UV-C záření ve vzdálenosti 1 m 100 µW / cm2 150 µW / cm2

Výkon ventilátoru 132 m3 /h 199 m3 /h 132 m3 /h 199 m3 /h

Oblast dezinfekce 25-50 m3 45-90 m3 25-50 m3 45-90 m3

Rozsah působnosti lampy 10-20 m2 18-36 m2 10-20 m2 18-36 m2

Třída ochrany proti el. šoku I I I I

Stupeň ochrany IP IP 20 IP 20 IP 20

Rozměry [mm]

Těleso lampy 1125x215x130 1125x285x130

Rozměry typu N 1190x215x145 1190x285x145

Rozměry typu S 1190x330x130 1190x400x130

Rozměry typu P 600x1270x600 600x1270x600

Hmotnost

Typ N 8,5 kg 9,0 kg 9,0 kg 9,5 kg

Typ S 8,5 kg 9,0 kg 9,0 kg 9,5 kg

Typ P 13,0 kg 13,5 kg 13,0 kg 13,5 kg

IP 20

Výrobce doporučuje provádět odbornou údržbu 1x ročně.
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11. Schémata zapojení
11.1. Schéma zapojení germicidních lamp s nepřímým zářením typu NBVE60 a 
NBVE110

11.2. Schéma zapojení kombinovaných germicidních lamp typu NBVE60/30 a 
NBVE110/55 



11.3. Schéma zapojení germicidních lamp s nepřímým zářením typu NBVE60 a 
NBVE110 se zabudovaným dálkovým ovládáním RC

11.4. Schéma zapojení kombinovaných germicidních lamp typu NBVE60/30 a 
NBVE110/55 se zabudovaným dálkovým ovládáním RC a detektorem pohybu MD
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11.5. Schéma zapojení germicidních lamp s nepřímým zářením typu NBVE60 a 
NBVE110 s externí jednotkou dálkového ovládání ON/OFF 

11.6. Schéma zapojení kombinovaných germicidních lamp typu NBVE60/30 a 
NBVE110/55 s externí jednotkou dálkového ovládání ON/OFF 

12. Instalace lamp
12.1.  Elektrická instalace
Germicidní lampy série NBVE jsou vyrobeny v třídě I ochrany proti elektrickému šoku. Nástěnné 
(N) a stropní (S) lampy by měly být připojeny ke konkrétnímu dříve připravenému elektrickému 
systému s možností zapnutí a vypnutí lampy. Připojení by mělo být vedeno kabelovou skříní, 
která je standardní součástí lampy. Pojízdné lampy (P) jsou vybaveny kabelem pro zapojení do el. 
zásuvky. 
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12.2. Mechanická instalace
12.2.1. Instalace nástěnných (N) a stropních (S) germicidních lamp s prouděním

Overview
1-stretcher pin Ø 10 – 4 pieces
2-masking cap pad – 4 pieces
3-mounting screw – 4 pieces
4-clamping cap – 4 pieces
5-set knob screw M6 – 2 pieces
6-wall fixture lamp grip – 2 pieces
7-plastic pad – 2 pieces

Spacing of holes in the wall or ceiling for mounting the NBVE series lamp.

12.2.2. Instalace pojízdných germicidních lamp s prouděním typ NBVE 60 a NBVE 110  
Přední pohled
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13. Provozní podmínky
Povolené provozní podmínky pro přepravu, provoz a skladování germicidních lamp 
s prouděním NBVE: 

Teplota okolí: +10°C až +40°C 

Relativní vlhkost: 30% až 70%

Atmosferický tlak: 700hPa až 1060 hPa

14. Ochrana životního prostředí
Výrobek obsahuje světelný zdroj s výpary rtuti. Z hlediska odpadového 
hospodářství jsou světelné zdroje obsahující rtuť nebezpečný odpad. 
Nesmí být likvidován spolu s běžným domovním odpadem. Použité nebo 
poškozené UV-C zářivky musí být předány firmě speci alizující se na 
likvidaci nebezpečného odpadu. Výrobek, obal i příslušenství jsou 
vyrobeny z materiálů, které mohou být recyklovány. Je tedy nutné je při 
likvidaci odpovídajícím způsobem třídit. Tříděním odpadu chráníte 
životní prostředí a umožníte znovu využití použitých materiálů.

Prodej a servis v ČR:

Unimed Praha, s.r.o.
Ve Stromkách 41
252 50 Vestec 

tel.: 241 930 253
e-mail: info@unimed.cz
             servis@unimed.cz
www.unimed.cz






