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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 udsender UV-C stråling med høj intensitet, som er skadelig for hud og øjne. 
Undgå eksponering med UV-C lys, når LED'erne er i drift. Brug altid beskyttelsesudstyret leveret med 
puriZAP® til beskyttelse af hud og øjne. Se ikke direkte på LED’erne, når LED'erne er i drift og ret ikke 
puriZAP® direkte mod dig selv, andre personer eller dyr. Hold samtidig en sikkerhedsafstand på 10 
meter til andre mennesker eller dyr. Ingen personer eller dyr skal være mere end 15 minutter per 
dag i samme rum som de aktive UV-C LED’er (uden brug af sikkerhedsudstyret) selvom sikkerhedsaf-
standen på 10 m følges.  

Beskyttelsesudstyret beskytter effektivt hænder og øjne med UV-C lyset. Bemærk, at almindelige bril-
ler er utilstrækkelig beskyttelse. Bær en langærmet bluse, så der ikke er blotlagt hud mellem hand-
skerne og dine ærmer.  

UV-C lys kan som nævnt forårsage skade på hud og øjne. Symptomerne viser sig typisk efter 6-8 ti-
mer. Personer, der ved en fejltagelse udsættes for UV-C lys og får symptomer, skal kontakte en læge 
for eventuel 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 

Håndter dette produkt forsigtigt 
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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). 

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 

DK Produkt Data 

Ydelse 

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 
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Dimensioner 

Mekanisk 

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 < 32 dB(A) 
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Desinfektion 

1 Afstand på 12 mm 

Parameter Værdi 

UV-C intensitet1 9 mW/cm² 

DK 

Belyst bredde [cm]   
  Afstand [cm] 

5 10 20 30 60 

2 0,3 0,7 1,4 2 4 

5 0,4 0,8 1,6 2 5 

10  0,8 1,6 2 5 

20   1,5 2 5 

30    2 4 

Belysningstid i sekunder for at opnå 90 % killrate af SARS-CoV-2 (~ 1 mJ/cm2) 

Belysningstid i sekunder for at opnå 99 % killrate af SARS-CoV-2 (~ 5 mJ/cm2) 

Belyst bredde [cm]   
  Afstand [cm] 

5 10 20 30 60 

2 2 3 7 10 20 

5 2 4 7 11 22 

10  4 7 11 22 

20   7 10 21 

30       10 20 

Belysningstid i sekunder for at opnå 99,9 % killrate af SARS-CoV-2 (~ 12 mJ/cm2) 

Belyst bredde [cm]   
  Afstand [cm] 

5 10 20 30 60 

2 4 8 16 24 48 

5 4 9 18 27 54 

10  9 18 27 54 

20   17 26 51 

30       25 50 



puriZAP® is the brand name of handheld  
disinfecion evices delivered by LED VirusKill A/S 

 

  

 

Agern Allé 5A 

DK-2970 Hørsholm  

Denmark 

+45 77346261 

info@purizap.com 

Ansvarsfraskrivelse 

Ved korrekt anvendelse er puriZAP® et både effektivt og sikkert produkt.  

UV-C lys kan skade hud og øjne og derfor må puriZAP® kun anvendes under iagttagelse af visse for-
holdsregler og med brug af det korrekte sikkerhedsudstyr.  

Kunden har adgang til sikkerhedsinstruktioner via en video på 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 sikkerhedsmanual, set sik-
kerhedsvideoen og har forstået instruktionerne om, hvordan enheden betjenes.  

Led VirusKill A/S påtager sig intet direkte eller indirekte ansvar for skader på ting eller personer som 
følge af forkert brug af puriZAP® enheden 

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. 

-Hygiejne
puriZAP® er varemærke på desinfektionsenheden leveret af LED VirusKill A / S

Lykkegårdsvej 15 . 4000 Roskilde . +45 3121 2989 .  info@tec-solutionz.com . www.tec-solutionz.com

Ansvarsfraskrivelse


