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Læs brugsanvisningen og sikkerhedsinstruktionerne og se sikkerhedsinstruktions-
videoen før brug, på http://purizap.com/safety/ 

Gem denne brugsanvisning 

Forholdsregler for brug 

ADVARSEL! Kig ikke på de lysende UV lys kilder 

LED'erne i dette produkt er kortbølget, dybe UV LED'er. Under drift udsender LED'erne UV-C stråling 
med høj intensitet, som er skadelig for hud og øjne. UV lys er farlig og kan forårsage kræft. Undgå 
eksponering af UV lys, når LED'erne er i drift. Der påkræves fuldstændig afskærmning med egnede 
værnemidler af hud og øjne for personer og dyr i en afstand af 10 m fra UV-C LED’erne. Dette er for 
at skærme mod, direkte såvel som indirekte (reflekteret) lys. Ingen personer eller dyr skal være mere 
end 15 minutter i samme rum som de aktive UV-C LED’er, selvom sikkerhedsafstanden på 10 m  
følges. 

Der skal tages forholdsregler for at undgå direkte og indirekte eksponering af UV lyset uden brug af 
egnede værnemidler. Se ikke direkte på LED’erne, når LED'erne er i drift. Personer skal afskærmes 
med UV beskyttelsesbriller eller visir og være fuldt tildækket med lystæt tøj, således at øjne og hud 
er beskyttet mod UV stråling. Bemærk, at almindelige briller er utilstrækkelige.  

UV lys kan forårsage skade på hud og øjne. Symptomerne viser sig typisk efter 6-8 timer. I dette til-
fælde skal du kontakte din læge for behandling. 

ADVARSEL! Benyt ikke dette produkt hvis beskadiget 

Kun til indendørs brug 

DK 

Lyskilderne i denne håndholdte desinfektionslampe kan ikke udskiftes; når lyskilder-
ne når sin levetid, skal hele den håndholdte desinfektionslampe udskiftes 

ADVARSEL! Beskyt øjne og hud mod eksponering af UV lys 

UV udsendt fra dette produkt 

Sikkerhedsinformation 
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A. Tilslutning til strømforsyning

Frakoble stik til booster før rengøring 

Vedligehold & rengøring 

• Kontroller regelmæssigt for skader. Hvis den håndholdte desinfektionslampe eller ledning er
beskadiget, skal den beskadigede del udskiftes udelukkende af fabrikanten eller hans service-
værksted eller lignende kvalificeret person for at undgå fare.

• Frakoble den håndholdte desinfektionslampe fra strømforsyningen, når produktet ikke er i brug i
en længere tidsperiode.

• Støv aftørres med en tør, blød klud.
• Fedtpletter og lignende kan fjernes med en blød klud, fugtet i lunkent vand (<50 °C) med et

mildt rengøringsmiddel. Brug aldrig rengøringsmidler, som indeholder slibemidler eller opløs-
ningsmidler.

DK Betjening 

Grøn = Tændt 

Blå = UV-C tændt B1 

B2 

A1 

B. Tænd for UV-C lyset

Personlig sikkerhed 
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KIG IKKE DIREKTE PÅ DE 
LYSENDE LED’ER 

DK 

Tryk for at åbne 

D1 

C1 

D. Frakobling af strømforsyning

D2 

C. Betjening af enheden
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Produktbeskrivelse 

• Håndholdt desinfektionslampe med UV-C
LED’er

• Vægt på 1.050 g
• Nominel udgangsflux på 555±6% mW
• UV-bølgelængde mellem 270-280 nm
• Aktiv køling
• LED levetid på 20.000 timer

Anvendelse 

Hurtig, praktisk og effektiv desinfektion. Især velegnet til genstande og overflader, der ikke tåler at 
desinfektion med alkohol - enten fordi det vil tage for lang tid, fordi emnet ikke kan tåle fugt, eller 
fordi overfladen er for ujævn til at desinficere effektivt med almindelige midler - for eksempel skær-
me, tastaturer, telefoner, kaffemaskiner, teknisk udstyr, adgangskontrolsystemer, kontrolpaneler, 
printere, laboratorieudstyr og udstillede varer (detailhandel). 

Ydelse 

Vare nr. Nominel 
flux 

Nominel 
bølgelængde Spænding Strøm Nominel  

effektforbrug 
Risiko 
gruppe 

Udstrålings-
vinkel 

51481.01 555 mW 275 nm 18-24 V 2,5 A 55 W RG3 60 deg 

Dimensioner 

DK Produkt Data 
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Mekanisk 

Desinfektion 

1
2 

Afstand på 12 mm
1 cm/sek 

Levetid 

Type Omgivelsestemperatur (Ta) Levetid 

UV-C LED 30°C 20.000 timer 

Ventilator 30°C 70.000 timer 

Absolut Maksimum Værdier 

Parameter Min Maks 

Omgivelsestemperatur -10°C 30°C 

Opbevaringstemperatur -20°C 70°C 

Tilbehør 

DK 

Vare nr. Beskrivelse 

51481.21 puriZAP batteri power pakke 

51481.91 puriZAP personlig beskyttelsesudstyrs pakke 

51481.41 puriZAP støtte håndtag 

Parameter Værdi 

Vægt 1.050 g 

Kabel længde (komprimeret) 500 mm 

Kabel længde (udstrakt) 1200 mm 

Lydniveau < 30 dB(A) 

Parameter Værdi 

Maksimum UV-C intensitet1 9,1 mW/cm² 

UV-C dosis2 6 mJ/cm² 
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DK Ansvarsfraskrivelse 

Sikkerhed er vigtigt ved brug af puriZAP® enheden, da UV-C ultraviolet lys udgør en overhængende 
fare, hvis det anvendes uden at tage de rette forholdsregler og  uden brug af det korrekte sikkerheds-
udstyr. 

Alle kunder har adgang til sikkerhedsinstruktionerne via en video på https://purizap.com/safety/ og 
brugerne kan kontakte LED Viruskill A/S for yderligere oplysninger om, hvordan enheden bruges  
sikkert og korrekt.  

Kunden er ene ansvarlig for at sikre, at alle brugere/operatører har læst sikkerhedsbrochuren, set 
sikkerhedsvideoen, forstået instruktionerne om, hvordan enheden betjenes. 

LED Viruskill A/S påtager sig intet ansvar for skader, personskader eller juridiske ansvar, der direkte 
eller indirekte pådrages ved brug af puriZAP® enheden. Brugeren skal overholde sikker og lovlig  
praksis, herunder, men ikke begrænset til dem, der er angivet i dette dokument, i sikkerheds- 
brochuren, og i sikkerhedsvideoen. 

Sikkerhed 

Effekt ved brug 

LED Viruskill A/S giver ingen garanti for effekten af de udførte desinfektionsprocesser. Vi påtager os 
intet ansvar for resultaterne og niveauet af desinfektion. 

LED Viruskill A/S påtager sig intet ansvar for effekten af langvarig brug af puriZAP® på materialer og 
omgivelser, da det er kendt, at UV-C ultraviolet lys kan forårsage strukturelle ændringer, såsom ned-
brydning og farveændring, på materialer. 
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