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Комбинирана система за осветление/стерилизация 
Едновременно пречистване на  

въздух/повърхности  
Късовълнов утравиолетов спектър 

30  / 36 / 42 W Електрическа мощност 
80 mW директен LED UVC излъчвател 

4900 mW индиректен луминесцентен UVC излъчвател 

UVC източник за повърхостна дезинфекция -  

с бактерициден ултравиолетов излъчвател 

   
 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
  

24/7 - 360°  
Защита 
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Система VentiDot 

Общо описание на продукта 
 

 
 
 

Основни характеристики: 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

Приложения: 
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Система VentiDot  

 
LED UV-C Спектър на излъчване 

 
 
Светлоразпределителна крива 

 
Системни елементи и описание:  

 

A 
Входящ 

въздушен 
филтър 

B 
UVC LED 

Източници 

C LED Панел  

D 
Индукционен 

датчик 

E 
Изходящ 
въздушен 

филтър 

 

 

 

 
Основни технически характеристики 

 Параметър Символ Мярка Стойност 

Работна температура Topr °C 0-45° околна 

Температура за съхранение Tstg °C -10° до +50° 

ESD чувствителност - - - 

Степен на защита IP - 54 

Работен полезен живот Tlife h >50,000*1  

Захранващо напрежение Vin V AC 198-264 

Честота на захранващата мрежа Hz Hz 50/60 

Консумация – бяла светлина Wl W 30 / 36 / 42 

Консумация – система за пречистване 
на въздуха 

Wasmax W 28 

Консумация – UVC повърхностна 
стерилизация 

Wssmax W 12 

Стерилизационна площ 
@3.0m височина на монтаж 

M2
s m2 9.4 

Обем на пречистен въздух M3
a m3 54 

UVC радиометрична мощност – 
пречистване на въздуха 

Wuvc1 mW 4900 

UVC радиометрична мощност – 
повърхностна стерилизация 

Wuvc2 mW 80 

Общ светлинен поток Lmt Lm 
3,600 (30W) 
4,320 (36W) 
5,040 (42W) 

Светлинен добив Eff Lm/W 120 

Размер на филтрираните частици - µm >5*2 

IEC Клас на защита - - I 

Енергиен клас - - A+ 

Съответствие със стандарти EN 61000, EN 61547, EN 55015, EN 60598 

Цветна температура CCT 

Студено бяла  5000-5700K 

Неутрална  4000-4500K  

Топло бяла 3000-3500K 

Корпус 
Прахово боядисана в RAL 9001 бяла алуминиева рамка. 

Вътрешна боядисана в черно анти-рефлекционна 
повърхност 

Дифузер Микро-призматичен  

Начин на монтаж Вграден монтаж - стандартен 
Открит директен или висящ (с монтажен кит) - опционален 

Степен на защита IP54 

Гаранция 

Механични части и покрития 60 месеца / 5 години  

UVC луминесцентна лампа 9000 h / 2 години 

UVC / бели LED Източници 36 месеца / 3 години 

Други електронни компоненти 36 месеца / 3 години 
*1 Полезния живот за различните източници на светлина варира, вж. инструкция за експлоатация 
*2 Филтриране на твърди частици във въздуха. Частици с размери < 5 µm преминават през камерата за UVC 

дезинфекция. 
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Система VentiDot  

 

Режими на работа 

   

Режим A Режим B Режим C 

Включване само на светлина. 

Устройството излъчва светлина с 

определена цветова температура и 

индекс на цветопредаване  според 

ЕN. 

 

Може да работи заедно с режим B и C 

Скрита UVC пречиствателна система 

при функция принудителна /венти-

лация/ на въздуха се включва заедно с 

вентилатори и UVC луминесцентна 

тръба. Пречиства се  въздуха . 

Въздухът, циркулиращ през уст-

ройството се облъчва и дезинфекцира  

от вътрешния UVC източник. 

 

Въздушните филтри за въвеждане и 

извеждане на въздуха са със светли-

нен индикатор, показващ, че 

устройството работи . 

 

Може да работи заедно с режим A и C 

UVC LED се включват за дезинфекция 

на повърхностите. Налична е синя LED 

светлинна индикация показваща, че 

устройството работи . 

 

Индукционен датчик за присъствие  / 

спира действието на устройството при  

движение в помещението от хора или 

животни. 

 

Действието се възобновява, ако няма 

присъствие или движение след 30 

секунди. 

 

Може да работи заедно с режим A и B 
 

 

Продуктова спецификация и кодове  

VNT XXX LLLL WWWW PPP 8CC  OPT 
Продуктов 

Клас 
Дължина mm Ширина mm Консумация CRI/CCT  Опции 

Код вж. табл. 1 вж. табл. 1 вж. табл. 1 вж. табл. 1  вж. табл. 1 

 

Продуктов 
код 

V N T  

Клас 
X X X  

Дължина  
mm 

 L L L L  

Ширина 
mm 

 WWWW 

Консумация 
 W 

  PPP 

CRI 
 

8 

CCT 
 

CC 

Option Codes 
 

 OPT 

VNT 
: 

VentiDot 
Panel 

PRE : Premium 120lm/W 0596 : 596mm 0596 : 596mm 

030 : 30W 

8:  
Ra ≥ 80 

57 : 5700K 
50 : 5000K 
45 : 4500K 
40 : 4000K 
35 : 3500K 
30 : 3000K 

SFC: открит монтаж. 
SUS: висящ монтаж. 
U16: UGR ≤ 16 модел. 

036 : 36W 

042 : 42W 
 

Пример: VNTPRE05960596036840 – VentiDot Premium 120lm/W System – 596x596mm – 36W – CRI Ra > 80 – 4000K. 

Company Information 
Окта Лайт България е напълно вертикално интегриран производител на светодиодни модули, светодиодни лампи и светодиодни 
осветители. Компанията е създадена през 2010 като първия светодиоден производител с производство базирано изцяло в ЕС. 
Светодиодното портфолио на компанията включва високомощни светодиоди , последно поколение ниско и средномощни светодиоди, 
широка гама светодиодни матрици и иновативни AC LED модули,. Ние постоянно развиваме нашата гама от светодиоди с цел постигане 
най-добро изпълнение и качество на светлинния източник. Нашата бизнес сфера включва производство на високоефективни LED модули, 
осветителни тела за офис, индустриално, улично и други приложения, както и LED лампи (светодиодни тръби и крушки). 

Окта Лайт България предлага също и цялостни решения включващи изготвяне на светотехнически проекти с наша собствена гама 
осветители. Kомпанията предлага и контрактно производство на електроника за ключови отрасли..  
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