
Lampa przepływowa FX-1

Wysoki czas pracy promienników

Wysoka energooszczędność

Brak wytwarzania ozonu

Maksymalna wydajność

Niski poziom ciśnienia akustycznego

Dane techniczne

Wymiary urządzenia

Wymiary podstawy

Kubatura dezynfekowanego pomieszczenia

Wydajność wentylatora

Napięcie zasilające

Masa

Promienniki               UV-C Philips TUV T8 G13 2X36W

        43 x 37 x 150 cm
 
         52 x 52 cm

 
do 150m3

 
344m3/godz 

 
230V
 
27 kg

Opis produktu

Na podstawie opracowanych ekspertyz naukowych powstało 
innowacyjne urządzenie zgłoszone do ochrony patentowej 
charakteryzujące się bardzo dużą wydajnością w stosunku do mocy 
źródła światła UVC. Wydajność, którą udało się osiągnąć jest 
kilkakrotnie większa w porównaniu do urządzeń dostępnych na 
rynku a dawka promieniowania UVC wynosząca 300J/m2 jest 
wystarczająca do eliminacji większości bakterii i koronawirusów, w 
tym SARSCoV-2.

Promieniowanie UV-C działa jedynie na przepływające wewnątrz 
urządzenia powietrze. Nie zagraża więc ono ludziom znajdującym 
się w pomieszczeniu, gdzie umieszczony jest sterylizator. Dzięki 
temu z powodzeniem może być stosowany w miejscach, gdzie na co 
dzień przebywa duża liczba osób. Są to np. miejsca opieki 
zdrowotnej, apteki, szkoły, żłobki, przedszkola, hotele, sklepy, 
restauracje, banki, itp.

 Maksymalna wydajność

Niski poziom ciśnienia akustycznego

Fablox FX1 to sterylizator, który wykorzystuje wymuszony przepływ powietrza. 
Jego działanie polega na absorbowaniu promieniowania UV-C przez kwasy 
nukleinowe i białka mikroorganizmów, co uszkadza strukturę ich materiału 
genetycznego uniemożliwiając rozmnażanie. W urządzeniu zostały zastosowane 
dwa promienniki UV-C o łącznej mocy 72W oraz specjalne odbłyśniki o 
konstrukcji znacznie wydłużającej drogę przepływu powietrza współdziałające z 
wentylatorem o wydajności ponad 340m3/godz. Dzięki temu osiągnięta została 
bardzo wysoka skuteczność oraz szybkość sterylizacji powietrza 
pomieszczeniach.

Fablox FX1 pracuje niezwykle cicho, co jest ogromną zaletą biorąc pod uwagę 
fakt, iż działa on w miejscach, gdzie przebywają ludzie. Jego dźwięk nie 
zagłusza, nie przytłacza, nie rozprasza, dlatego z powodzeniem może być 
włączany np. w miejscach pracy, gdzie ważny jest spokój i skupienie.

Jest to nowatorskie, niespotykane na rynku rozwiązanie, które sprawiło, że nasz 
produkt jest niezwykle wydajny, a przy tym wysoce energooszczędny. 
Wszelkiego rodzaju wirusy, bakterie, drobnoustroje, grzyby czy pleśnie zassane 
przez urządzenie zostają bezpowrotnie zniszczone, a przefiltrowane, czyste 
powietrze, trafia z powrotem do pomieszczenia, w którym znajduje się 
urządzenie.

Szczególną zaletą zastosowania takiego rozwiązania jest fakt, iż powoduje ono 
łagodny, miarowy obieg powietrza na dużym obszarze, co oznacza, że Fablox 
FX1 jest w stanie oczyścić je w pomieszczeniach o kubaturze wynoszącej nawet 
150 m.³.

Zaprojektowaliśmy również specjalne dysze wlotowe.

Dzięki użyciu specjalnych odbłyśników o konstrukcji znacznie wydłużającej 
drogę przepływu powietrza, oraz wewnętrznemu wentylatorowi o wydajności 
ponad 340m³/h. jest ono filtrowane bardzo szybko i efektywnie. 

Wysoki czas pracy promienników

Gwarantowany czas pracy zastosowanych przez nas promienników to 9000h. To 
bardzo wysoka wartość, która gwarantuje komfort i wygodę użytkowania 
naszego produktu.
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Trzykrotnie większa skuteczność niż konkurencyjne 
urządzenia 

Standardem wśród innych tego typu urządzeń jest sterylizacja 
pomieszczeń o kubaturze 50 m³. Fablox FX1 przebija więc 
konkurencję aż trzykrotnie, gdyż wymienia powietrze w 
pomieszczeniach o kubaturze wynoszącej nawet 150 m.³.

Na rynku można spotkać urządzenia, która zasilane są przez 
nawet cztery promienniki UV-C. Fablox FX1, aby skutecznie 
oczyszczać powietrze, potrzebuje tylko dwóch o łącznej mocy 
72W, co świadczy o jego wysokiej energooszczędności.

Rynek bogaty jest w oferty sterylizatorów, których działanie 
powoduje powstawanie ozonu. Jego podwyższone stężenie w 
powietrzu może prowadzić m. in. do reakcji zapalnych oczu czy 
chorób dróg oddechowych, w tym nasilenia objawów astmy czy 
zmniejszenia wydolności płuc. Przeprowadzone przez 
naukowców Politechniki Poznańskiej ekspertyzy wykazały, że 
zastosowanie w Fabloxie FX1 długości fali UVC 253,7 nm nie 
powoduje generowania tej odmiany tlenu.

Łatwość ustawienia

Wysoka energooszczędność

Brak wytwarzania ozonu

Nasz produkt zamocowany jest na gotowym do ustawienia w 
każdym miejscu stojaku. Dzięki temu rozwiązaniu w każdej 
chwili można zmienić jego położenie, bez zbędnego wiercenia 
dziur i pracochłonnego, skomplikowanego montażu.


