
Návod k použití nepřímého germicidního zářiče SÉRIE N 
 
Výrobce: 
VIMPEX GROUP s.r.o. 
Bošovice 167, 683 55 Bošovice 
 
Označení výrobku: 
SÉRIE N 
Typ: NL 80, NZ 80, NS 80 
 
ES prohlášení o shodě: 
Prohlášení o shodě je přílohou tohoto návodu. 
 
Popis zařízení: 
Nepřímé germicidní zářiče SÉRIE N se používají pro přímé ozařování prostor za účelem 
dezinfekce vzduchu. 
 
Popis použití: 
Nepřímé germicidní zářiče SÉRIE N jsou určeny pouze k dezinfekci vnitřních prostor. 
Dezinfikuje vzduch. 
 
Nepřípustné použití: 
Během provozu nepřímého germicidního zářiče je zakázána jakákoliv manipulace s tímto 
zařízením. Uvnitř zářiče je zdroj UVC záření, který je nebezpečný pro všechny živé organismy. 
V případě ozáření hrozí poškození očí a kůže. 
 
Pokyny pro instalaci: 
Nepřímý germicidní zářič SÉRIE N typ NL – stojanový zářič. Pomocí šroubů smontujte 
základnu, nohu stojanu a nepřímý zářič. 
Nepřímý germicidní zářič SÉRIE N typ NZ – nástěnný zářič. Montáž na stěnu se provádí 
pomocí dodané nástěnné konzoly. 
Nepřímý germicidní zářič SÉRIE N typ NS – stropní zářič. Montáž na strop se provádí pomocí 
lankového systému a následného připojení k elektrické síti. 
 
Pokyny pro uvedení do provozu: 
Z nepřímého germicidního zářiče SÉRIE N odstraňte obalový materiál. Pokud máte 
stojanovou verzi, umístěte zářič ideálně na střed místnosti. Zastrčte vidlici zářiče do zásuvky, 
poté zmáčkněte tlačítko ON. 
Stropní germicidní zářič typu NS se instaluje pomocí lankového systému a následném 
připojení k elektrické síti. Připojení k elektrické síti musí provádět kvalifikovaná osoba. Po 
odborné instalaci a připojení k elektrické síti kvalifikovanou osobou je germicidní zářič 
připraven pro provoz.   
    
 
 
 
 



Pokyny pro údržbu a servis: 
U nepřímého  germicidního zářiče SÉRIE N  dbejte  na dodržení životnosti trubic.  Po uplynutí   
8 000 provozních hodin je nutné trubice vyměnit. Výměna trubic se provede odšroubováním 
předního krytu. V případě poruchy kontaktujte výrobce. Výrobce zajišťuje záruční i pozáruční 
servis.  
 

Doporučená teplota okolí: od 10C do 35C 
 
Hladina hluku: < 20 dB 
 
Upozornění: 
Během provozu nepřímého germicidního zářiče je zakázáno demontovat přední 
kryt, neboť při provozu zářiče dochází ke generování UVC záření. Přímý kontakt s UVC 
zářením je nebezpečný pro všechny živé organismy. V případě ozáření hrozí poškození očí 
a kůže. Pro bezpečné používání zářiče dodržujte pokyny dané výrobcem. Výrobce nenese 
odpovědnost za případnou újmu na zdraví osob, zvířat, rostlin a majetku. 

 


