
NAPIĘCIE ZASILANIA: 230 V/50 Hz
POBÓR MOCY: 48 W
DEZYNFEKOWANA POWIERZCHNIA: 20-30m2

DEZYNFEKOWANA KUBATURA: 50-75 m3

POWŁOKA FOTOKATALITYCZNA: nanocząstki tlenku tytanu TiO2, 
Functional Free Radicals – FFR
ŹRÓDŁO PROMIENIOWANIA: promiennik UVC PL-L 36W/4P, 2G11
PROMIENIOWANIE UV-C: długość fali – 254 nm
NATĘŻENIE PROMIENIOWANIA UV-C W ODLEGŁOŚCI 1 M : 1,4 W/m2

TRWAŁOŚĆ PROMIENNIKA : 8000 h
WYDAJNOŚĆ WENTYLATORA : 106 M3/h
WYDAJNOŚĆ UŻYTKOWA URZĄDZENIA:
tryb standardowy/cichy – 39 m3/h
tryb turbo – 60 m3/h

POZIOM HAŁASU: 
tryb standardowy/cichy – 32 dB
tryb turbo – 43 dB
FILTR: przeciwpyłowy z węglem aktywnym
KLASA ZABEZPIECZENIA PPOR.: klasa I
TYP OBUDOWY : IP 20
DŁUGOŚĆ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO : 3 m
ZAŁĄCZANIE: sterownik elektroniczy/ 
aplikacja
WYMIARY LAMPY: 790 x 120 x 120 mm,
średnica podstawy – 250 mm
MASA: 7,5 kg
PATENT NR: P.434995

DANE TECHNICZNE:

LUMEELAMP  
TripleForce RX

INSTRUKCJA OBSŁUGI

TO NOWOCZESNE, UNIWERSALNE URZĄDZENIE STOJĄCE. NAJSKUTECZNIEJSZA, INNOWACYJNA, AKTYWNA METODA 

OCZYSZCZANIA POWIETRZA I POWIERZCHNI. POŁĄCZENIE PROMIENIOWANIA UV-C Z JONIZACJĄ FOTOKATALITYCZ-

NĄ – LPI. W ZALEŻNOŚCI OD TRYBU PRACY, STERYLIZUJE PRZEDMIOTY I POWIERZCHNIE LUB FILTRUJE - OCZYSZCZA 

POWIETRZE. POSIADA FUNKCJONALNE STEROWANIE ZA POMOCĄ INTUICYJNEJ APLIKACJI Lumeelamp App. 

UWAGA! NIE WYTWARZA OZONU W SZKODLIWEJ KONCENTRACJI.

PROMIENIOWANIE UV-C JEST SZKODLIWE DLA SKÓRY I  OCZU. NALEŻY UŻYWAĆ URZĄDZENIA LUMEELAMP – 
TripleForce RX, Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI, PRZESTRZEGAJĄC PONIŻSZYCH ZASAD: 

Podczas pierwszych 100 godzin pracy urządzenia, należy przewietrzyć pomieszczenie co kilka godzin. Po tym okresie 
nie trzeba tego robić.

UWAGA! W przypadku stłuczenia promiennika UV-C, bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Należy 
dokładnie usunąć wszystkie kawałki szkła, oraz wymienić filtr powietrza. Ponieważ w promiennikach UV-C znajdują 
się opary rtęci, proszę używać rękawiczek ochronnych oraz wywietrzyć pomieszczenie.
 

Dodatkowe bezpieczeństwo! Urządzenie jest wy-
posażone w uniwersalny system blokujący, który 
umożliwia trwałe zablokowanie otwarcia komory 
promiennika i możliwość pracy tylko w bezpiecz-
nym TRYBIE ZAMKNIĘTYM. 

Dezynfekcję przedmiotów i powierzchni, przeprow-
adzać tylko podczas nieobecności ludzi i zwierząt.                               
 
Podczas włączania i wyłączania urządzenia, prosimy 
skrócić czas przebywania w zasięgu promieniowania 
UV-C do minimum, zalecamy założyć odzież, maksymal-
nie zakrywającą ciało, oraz używać okularów ochronnych.  
 
Dla pełnego bezpieczeństwa prosimy o używanie na-
szej aplikacji, która umożliwia zdalne sterowanie urzą-
dzeniem oraz wykorzystywanie funkcji-Timer, która 
umożliwia bezpieczne sterowanie pracą urządzenia 
przy jednoczesnym przebywaniu poza zasięgiem pro-
mieniowania UV-C.
 
Promieniowanie UV-C może powodować odbarwianie 
nieodpornych tkanin, niezabezpieczonych wyrobów wy-
konanych z plastiku i gumy.                                                                                                                               
  

Podczas dezynfekcji, sterylizacji powietrza komora 
promiennika musi być dokładnie zamknięta, wtedy 
zostanie automatycznie uruchomiony system wenty-
lacji i urządzenie może być używane, a ludzie i zwie-
rzęta są bezpieczne.

BEZPIECZEŃSTWO:

Elbatrade HandelsgmbH 
(Office Vienna)
Favoritner Gewerbering 15-17 / 1.OG
1100 Vienna, Austria
T: +43-1-6008366

Inelektra Sp. z o.o.
Szeroka 10/12,
87-100 Toruń
biuro@inelektra.com
T: +48 56 690 42 54

TRYB ZAMKNIĘTYTRYB OTWARTY

BLOKADA RODZICIELSKA

Wyrób spełnia Wymagania Dyrektywy UE 93/42/EEC Klasy I, Reg. 12

UWAGA: Prędkość przepływu powietrza jest dobrana do innych parametrów urządzenia aby osiągnąć największą skuteczność 
pracy urządzenia.

www.lumeelamp.com



Tryb otwarty / Tryb zamknięty

Komora promiennika UV-C otwarta, sterylizuje i de-
zynfekuje powierzchnie oraz przedmioty. W bardzo 
krótkim czasie ze skutecznością do 99.9% zabija pa-
togeny w tym koronawirusa SARS-CoV-2, inne wirusy, 
bakterie i grzyby. Czas naświetlania, zależy od odle-
głości do dezynfekowanej powierzchni oraz bezpo-
średniego dostępu promieniowania. Należy przyjąć, 
że w przypadku bezpośredniego dostępu i niewielkiej 
odległości do 4m czas wystarczający do przeprowa-
dzenia skutecznej sterylizacji to 30 minut, w całym 
pomieszczeniu o maksymalnej powierzchni około 
30m2 zalecany czas naświetlania - 2 do 4 godzin.
UWAGA! W pomieszczeniu nie mogą przebywać lu-
dzie i zwierzęta.

Komora promiennika UV-C zamknięta, włącza się au-
tomatycznie system wentylacji i przez komorę pro-
miennika przepływa powietrze, które jest filtrowane 
i oczyszczane z wirusów, bakterii, grzybów, alerge-
nów, toksycznych lotnych związków organicznych 
(LZO), usuwane są nieprzyjemne zapachy i drob-
ne cząsteczki pyłów. Bezpieczny dla ludzi i zwierząt 
przebywających w pomieszczeniu. Zalecamy używa-
nie urządzenia przez cały czas, kiedy do pomieszcze-
nia wchodzą i wychodzą nowe osoby. Tak, aby powie-
trze było skutecznie na bieżąco oczyszczane.
Do wyboru dwa tryby pracy:
- standardowy/cichy
- turbo
UWAGA! Bardzo ważne jest dokładne zamknięcie ko-
mory promiennika UV-C, aby promieniowanie nie wy-
dostawało się poza urządzenie. 

Częstotliwość wymiany filtra zależy od warunków w jakich pracuje urządzenie, czystości pomieszczenia, pory roku oraz dłu-
gości czasu pracy. Zalecamy wymianę filtra minimum 3-5 razy w roku, prosimy używać materiału filtracyjnego z węglem 
aktywnym o grubości 5 mm i bardzo dobrej przepuszczalności. Zalecamy zakup filtrów w naszej firmie.

Aplikacja Lumeelamp App dostępna jest do bezpłatnego pobrania w AppleStore i GooglePlay. Szczegółowa instrukcja 
działania Lumeelamp App dołączona jest do urządzenia.

Główne funkcje:
-  zdalne włączanie i wyłączanie urządzenia,
-  automatyczne ustawianie zwłoki włączenia urządzenia oraz czasu jego pracy (Timer)
-  kontrola całkowitego czasu pracy promiennika i informacja o konieczności wymiany na nowy,
-  możliwość sterowania wieloma urządzeniami Lumeelamp.

Specjalnie opracowana powłoka z nanocząstek tlenku tytanu TiO2 – Functional Free Radicals – FFR jest trwale nanie-
siona wewnątrz całej komory promiennika UV-C. Podczas pracy urządzenia generowane są wolne rodniki, które dzięki 
silnym właściwościom utleniającym, kompleksowo oczyszczają i dezynfekują powietrze, gwarantując najwyższą efek-
tywność działania. Aby zapewnić maksymalną skuteczność działania urządzenia prosimy postępować zgodnie z poniż-
szymi zaleceniami:
-  powłoka FFR (tlenek tytanu) jest trwale naniesiona na wewnętrzną powierzchnię urządzenia i należy dbać o jej czy-

stość sprawdzając stan filtra i natychmiast wymieniając go w przypadku zabrudzenia patrz WYMIANA FILTRA
-  w przypadku zabrudzenia warstwy FFR - kurz lub inne zanieczyszczenia stałe prosimy delikatnie odkurzyć komorę 

promiennika, najlepiej wykorzystując do tego sprężone powietrze lub delikatnie zebrać zanieczyszczenia używając 
miękkiej tkaniny, prosimy uważać aby nie uszkodzić mechanicznie powłoki, nie porysować jej ani nie wycierać zbyt 
agresywnie twardą tkaniną.

-  w przypadku poważnych uszkodzeń mechanicznych powłoki FFR prosimy skontaktować się ze sprzedawcą lub 
producentem.

-  efektywność procesu jonizacji fotokatalitycznej zależy również od dostarczenia odpowiedniej dawki promieniowania 
UV-C, dlatego należy kontrolować czas pracy promiennika - jego zużycie i wymieniać go zgodnie z zaleceniami, patrz 
WYMIANA PROMIENNIKA

OPIS DZIAŁANIA URZĄDZENIA

WYMIANA FILTRA:

TRYB OTWARTY TRYB ZAMKNIĘTY

SCHEMAT MONTAŻU PODSTAWY

APLIKACJA

WARSTWA FOTOKATALITYCZNA, AUTORSKA TECHNOLOGIA - Lumee Photocatalytic Ionization - LPI

SCHEMAT PROMIENIOWANIA KOMORA OTWARTA

PRZEŁĄCZANIE TRYBÓW PRACY SYSTEMU WENTYLACJI:

Proszę wyłączyć zasilanie i otworzyć komorę promiennika, na dole przy gnieździe/uchwycie promiennika znajduje 
się uchylny przełącznik trybów pracy – standardowy/cichy lub turbo – proszę wybrać odpowiedni.

SCHEMAT WYMIANY FILTRA

POZYCJONOWANIE PRZEŁĄCZNIKA

TRYB CICHY TRYB TURBO

TRYB CICHYTRYB TURBO TRYB CICHYTRYB TURBO TRYB CICHYTRYB TURBOTRYB CICHYTRYB TURBO

155°165°

Złożyć podstawę z prętem ustalającym (wewnątrz rury) tak, 
aby pasowała do wybrania w dolnym pierścieniu urządzenia, 
następnie skręcić obie części wkrętem.

Żywotność promiennika UV-C to 8000 godzin, a częstotliwość wymiany zależy od czasu pracy urządzenia. Przy 
bardzo intensywnym użytkowaniu zbliżonym do pracy całodobowej, aby działanie urządzenia było efektywne, wy-
mianę należy zrobić po roku pracy.  Aplikacja dokładnie monitoruje czas pracy oraz informuje o aktualnym zużyciu 
promiennika i informuje o konieczności jego wymiany na nowy. Prosimy używać tylko promiennika typu UVC PL-L 
36W/4P (2G11/254nm). Zalecamy zakup promienników w naszej firmie. Promiennik prosimy wymieniać po wyłą-
czeniu zasilania.

WYMIANA PROMIENNIKA:


