
 

 

 

Инструкция за експлоатация 
 

 
 
 

 
Производител: DALILUX OPTRONICS, China 

 
Дилър за България:  ТСП ООД 

 
Интернет магазин: www.tspbg.com 

 
Фирмен магазин, Офис и Сервиз: 

1504 София, ул. Чаталджа №13 
 

Телефон: + 359 2 9431103 
e-mail: fresh@tspbg.com 

 
 
ВНИМАНИЕ: ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА НА 
УРЕДА  
 
Скъпи Клиенти, 
Благодарим за избора на продукта на Dalilux. Продукта UV-02 е мощна 
бактерицидна лампа e с високо качество и широко приложение, особено в 
сегашната ситуация на глобална пандемия от Коронавируса COVID-19. За да 
улесните използването на UV лампата и се предпазите от неприятни травми, 
моля, прочетете внимателно това ръководство преди работа с UV-02. 
 

http://www.tspbg.com/


 

 

Продуктово описание: 
 
UV дезинфекционната лампа е подходяща за стерилизация, дезинфекция, 
премахване на акари, пречистване на въздуха и отстраняване на формалдехид в 
пространство до 100 м². 
 
UV лъчението действа главно върху ДНК на микроорганизмите, разрушавайки 
структурата на ДНК, карайки я да загуби функцията на възпроизвеждане и 
самовъзпроизвеждане. 
 
Ултравиолетовите бактерицидни лампи се използват за унищожаване на 
бактериални пропагули, спори, микобактерии, коронарни вируси, гъбички, 
рикетсии и хламидии и др.Степента на дезинфекция достига 99% -99,9%. 

 
Продуктови характеристики 
 

 Модел: Интелигентна лампа DL-UV02 

 Лампа UV Quartz висока трансмисия 

 Мощност: 150W 

 Спектър: 254nm или с Озон 185nm 

 Живот на UV лампата: > 6000 часа 

 Корпус: Неръждаема стомана + 4 колела 

 Таймер: 10 мин/20 мин/30 мин/40 мин/50 мин/60 мин 

 Покритие: до 100 м² 

 Дистанционно управление 

 Отложен старт 15 секунди 

 Размери в см: 24 х 20 х 77 

 Тегло в  кг: 5,33 
 

 
 
Конструкция  
 

Контролен панел & 
Таймер 
 
 
 
 
 
Дръжка за пренасяне 

 
 
 
 



 

 

 
Използване на DL-UV02 
 
1. Включете щепсела в контакта. 

 
2. Завъртете копчето от контролния панел за избрано от вас време, лампата 

автоматично ще светне след 15 секунди и ще започне да работи. Можете също 
да използвате дистанционното управление, за да включвате/изключвате 
лампата. 

 
3. Ако изберете режима на безжичния таймер, изберете времето за дезинфекция 

на дистанционното управление и натиснете бутона „Таймер 15 минути“, 
„Таймер 30 минути“ или „Таймер 60 минути“, за да влезете в режим на 
таймера. Лампата автоматично ще светне след 15 секунди. 

 
4. Хората и животните трябва да напускат пространството по време на 

дезинфекцията, за да се избегне дискомфорт, увреждане на кожата и очите. 
 

5. След като дезинфекцията приключи в съответствие с избраното време, UV 
лампата автоматично ще се изключи и ще се върне в изключено състояние. 

 
6. Ако това е бактерицидна лампа с Озон, след дезинфекция, стаята трябва да се 

проветри за 40 минути, преди да се влезе в нея. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Възможности на DL UV-02 
 

 Стерилизира 

 Дезинфекцира 

 Пречиства въздуха 

 Пълно покритие на 360° 

 Безопасен дизайн против удар 

 Дистанционно управление 

 Стабилна конструкция  

 Вариант UVC с Озон 185nm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
На обществени места UV 
дезинфекцията може да 
предотврати 
разпространението на някои 
бактерии във въздуха или 
преминаването им през 
предмети. 
 
 

 
 

 
 
 
Модела DL UV-03 се предлага с два вида UV стерилизиращи лампи: 
 

UV без Озон (253.7nm) UV с Озон (185nm) 

Предимство:  
Дезинфекция и стерилизация с чисти 
ултравиолетови лъчи е като облъчване 
с чиста слънчева светлина, 
необходими са само 20 минути 
проветрение и помещението може да 
бъде използвано, в него почти няма 
остатъци след проведената 
дезинфекция 

Предимство: Двойна UV+дезинфекция 
с Озон 360 °,  тотална дезинфекция и 
стерилизация. В допълнение 
към радиационната стерилизация, тя 
също така допълва стерилизацията на 
места, където дълбоката дезинфекция 
без Озон е невъзможна.  



 

 

Недостатък: Има мъртви точки 
които не могат да бъдат 
дезинфекцирани, ултравиолетовите 
лъчите не могат да достигнат там и  
дезинфекция не може да се проникне 
в дълбочина. 

Недостатък: По време на работата на 
лампата ще има силна миризма на 
Озон, времето за проветряване трябва 
да се удължи с повече от 40 минути. 
 

Препоръка за приложение: 
Препоръчително е да използвате UV 
лампи без Озон в празни стаи, стаи 
без мъртви ъгли, в стаи с лоша 
вентилация. 

Приложение: Големи помещения, 
стаи с мъртви ъгли и пространства,  
без дългосрочно излагане на слънчева 
светлина, наличие на мухъл, плесен. 
 

 

 

ВНИМАНИЕ 

 

 Когато използвате ултравиолетова лампа за дезинфекция, хората и животните 
трябва да напуснат помещението! Дълготрайният контакт с ултравиолетовите 
лъчи изгаря кожата и очите на хората!  

 След незонова ултравиолетова дезинфекция се изисква вентилация за 20-30 
минути. 

 Когато използвате озонови UV лампи, е необходимо да продължите да 
затваряте вратата повече от 40 минути след дезинфекция и след това да 
отворите вратата за влизане след проветряване за 20-30 минути. 

 НЕ облъчвайте храна директно. 

 Когато дезинфекцирате легло, поставете лампата на нощното шкафче или 
масата, НЕ директно върху завивката. 

 
 
  


