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Návod na použitie 

Germicídneho žiariča PROLUX G
® 

M55W/ SP  DO 

 
Dezinfekcia povrchov vzduchu - použitie: 

Germicídny žiarič PROLUX G 
® 

M55W/SP DO  sa používa na dezinfekciu povrchov a vzduchu bez 

prítomnosti ľudí. Na dezinfekciu sa používa takzvané germicídne žiarenie, čo je ultrafialové žiarenie vlnovej 

dĺžky 253,7nm spektrum UVC. Dezinfekcia nastáva v okamihu pôsobenia tohto žiarenia na 

mikroorganizmy, ktoré v dôsledku narušenia DNA bunečných štruktúr rýchlo hynú. Používa sa všade tam, 

kde nie je možné zaistiť dezinfekciu prostredia bežnými metódami, prípadne v prostrediach so zvýšenými 

nárokmi na čistotu. Bežné sklo, ani priehľadné plastické látky neprepúšťajú UVC žiarenie. Viditeľné modré 

svetlo nie je totožné so žiarením UVC, ktoré je pre ľudské oko neviditeľné. 

 

Montáž germicídneho žiariča: 

Germicídny žiarič PROLUX G 
® 

M55W/SP DO  z hľadiska ochrany pred nebezpečným dotykom 

elektrickým prúdom je zariadenie triedy ochrany 1. S krytím IP20. Montuje sa na mobilný päťramenný 

stojan. Skrutku v spodnej dodanej časti - tyče stojana odskrutkujeme, prestrčíme otvorom v strede 

päťramenného stojana a zoskrutkujeme s tyčou stojana. Mriežka žiariča musí byť otočená smerom  

od snímača pohybu. Montáž germicídneho žiariča môže prevádzať len osoba spôsobilá na takéto úkony. 

Osobitne je potrebné dbať na to, aby pri prevádzke tohto zariadenia v žiadnom prípade nedošlo k nežiaducej 

expozícii ultrafialovým žiarením osôb v riadnej prevádzke, v prípade havárie, ani iných nepredvídaných 

udalostí. 

Použitie germicídneho žiariča PROLUX G 
® 

M55W/SP DO je možné len v prevádzkach so sledovaným 

režimom. To znamená, že v týchto priestoroch v ktorých je potrebné dosiahnuť vysokú účinnosť dezinfekcie 

je potrebné dodržiavať prísne bezpečnostné predpisy. Personál je potrebné dôkladne upozorniť na všetky 

možné nebezpečenstvá pri riadnej prevádzke, ako i v prípade poruchy zariadenia. Je potrebné tiež personál 

poučiť o vlastnostiach a vplyve ultrafialového žiarenia UVC na ľudský organizmus. O všetkých poučeniach 

a školeniach je potrebné viesť písomný záznam. Každé takéto pracovisko musí mať vypracovaný 

prevádzkový poriadok v zmysle platnej legislatívy (nariadenie vlády 410 z roku 2007). 

 

Výmena trubice: 

Trubicu možno vymieňať po ubehnutí jej životnosti, alebo v prípade poruchy, len po odpojení 

germicídneho žiariča z elektrickej siete. Po odňatí vrchných krytov a segmentov plastovej ochrannej mriežky 

ľahkým povytiahnutím dohora, možno trubicu pootočením vytiahnuť z držiakov. Novú trubicu zasunieme 

do pätíc a pootočíme. Trubicu je potrebné utrieť liehom. Vrchné kryty zasunieme a zatlačíme naspäť  

do tubusu svietidla. Trubica sa vymieňa po dobe životnosti podľa použitého typu - doporučená trubica 

PHILIPS TUV 55W. (OSRAM HNS 55W PLLOFR.) V žiaričoch PROLUX G 
® 

M55W SP DO životnosť 

zdroja UVC 18000 hodín. Trubica aj po tejto dobe svieti rovnakou farbou /modro fialová/, no intenzita 

ultrafialovej zložky je znížená a teda menej účinná.  
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Nefunkčné alebo zničené trubice je nutné likvidovať ako toxický odpad, nakoľko obsahujú ortuťové 

pary. A to priamo u výrobcu germicídneho žiariča, alebo autorizovanej firmy na likvidáciu takéhoto odpadu, 

nie ako bežný komunálny odpad. 

 

 
Ochrana proti škodlivému účinku žiarenia: 

Dezinfekčné UVC žiarenie môže mať určitý negatívny biologický účinok na ľudský organizmus, a 

to ako svojou intenzitou, tak i dobou pôsobenia. I malá dávka žiarenia môže pri zasiahnutí oka vyvolať zápal 

spojiviek, prípadne takzvanú chorobu zváračov. Pri vyšších dávkach dokonca ťažké poškodenie zraku. 

Žiarenie UVC nie je totožné so žiarením UV bežných horských sĺnk /ide o UVA - UVB/. Žiarenie UVC je 

veľmi agresívne a škodlivé i v malých dávkach pre všetky živé organizmy, ako i pre rastliny a izbové kvety. 

V prípade potreby sa ako ochranné prostriedky používajú okuliare s vysoko účinným UV filtrom tesne 

priliehajúce na tvár, pokrývka hlavy - kukla, ochranné rukavice a pracovný odev tak, aby žiadna časť tela 

nemohla byť zasiahnutá UVC žiarením. Hodnoty ožiarenosti germicídnym žiaričom PROLUX GM55W/SP 

30,60,90, možno nájsť v meracom protokole akreditovaného skúšobného laboratória na stránke 

www.nexa.eu – technická podpora.   

 

 
Údržba: 

Germicídny žiarič vyžaduje pravidelnú údržbu. Pri znečistení prachom, prípadne inými nečistotami, 

tieto odstránite liehom, nie však čistiacim, alebo dezinfekčným prostriedkom (napr. Chloramín), po 

zaschnutí ktorých sa vytvorí na trubici - zdroji UVC povlak a teda prekážka pre UVC žiarenie na základe 

čoho dochádza k zníženiu účinnosti samotného zdroja. Pre správnu funkciu žiariča je potrebné zaistiť čistotu 

trubice a sledovať dobu životnosti trubice - zdroja UVC žiarenia. V prípade akýchkoľvek pochybností je 

potrebné žiarič vymeniť za nový, prípadne overiť jeho účinnosť meraním intenzity UVC žiarenia. 

 

 
Údržba zdrojov ultrafialového žiarenia: 

Zdroje ultrafialového žiarenia - trubice vyžadujú pravidelnú údržbu. Pri znečistení prachom, 

prípadne inými nečistotami, tieto odstránite chemicky čistým liehom, nie však agresívnym povrch 

poškodzujúcim čistiacim prostriedkom, alebo dezinfekčným prostriedkom (napr. Chloramín),  

po zaschnutí ktorých sa vytvorí na trubici - zdroji UVC povlak a teda prekážka pre UVC žiarenie, na základe 

čoho dochádza k zníženiu účinnosti samotného zdroja. Pre správnu funkciu žiariča je potrebné zaistiť čistotu 

trubice a sledovať dobu životnosti trubice - zdroja UVC žiarenia. Ak nie je zabezpečené spínanie žiariča 

programovateľným časovým spínačom s počítadlom prevádzkových hodín, je nutné zabezpečiť evidenciu 

prevádzky žiariča tak , aby bolo možné kedykoľvek zistiť stav zdroja UVC žiarenia – dobu jeho prevádzky.  

V prípade akýchkoľvek pochybností je potrebné žiarič overiť meraním intenzity UVC žiarenia. 

  

 
Životnosť germicídneho žiariča: 

 Vzhľadom na charakter použitého dezinfekčného žiarenia a spektrum UVC a jeho agresívnych 

a deštruktívnych účinkov na niektoré použité konštrukčné materiály a následné postupné opotrebovanie  

je charakteristická životnosť germicídneho žiariča deklarovaná výrobcom 7 rokov.  

Po tejto deklarovanej životnosti zariadenia je potrebné previesť generálnu opravu a výmenu opotrebovaných 

častí. Vzhľadom na deštruktívne účinky UVC žiarenia možno predpokladať,  

že existujúce zariadenie bude potrebné vyradiť z prevádzky a nahradiť novým zariadením. 

 

http://www.nexa.eu/
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Pracovné prostredie germicídneho: 

 Germicídny žiarič je určený na prevádzku v bežnom prostredí (suché a bezprašné).  

 
Žltnutie plastov: 

Plasty ako zlúčeniny rôznych chemických látok majú svoju charakteristickú vnútornú štruktúru  

a zloženie. Tým sú dané ich fyzikálne vlastnosti a tiež odolnosť voči vonkajším vplyvom, teda i UV 

žiareniu. V závislosti od kvality sily vnútorných väzieb možno hovoriť o starnutí plastov. Čím sú väzby 

pevnejšie a kvalitnejšie tým je starnutie pomalšie. Pokiaľ ide o vplyv UV žiarenia, je charakteristické práve 

pôsobením na rozrušovanie polymerizačných väzieb, vytváraním karbonilov, ktoré viažu svetlo - pohlcujú 

ho a tým vytvárajú charakteristické sfarbenie. Všeobecne platí, že čím kvalitnejší plast, tým väčšia odolnosť. 

Na zhnednutie plastov je však potrebná určitá minimálna dávka UV žiarenia pôsobiaca určitý čas. Tento fakt 

je potrebné brať na zreteľ hlavne pri inštalácii UV žiaričov v interiéroch, alebo pri použití v prevádzkach kde 

sa vyskytujú obzvlášť citlivé materiály - tenké fólie a podobne. 

 

Žltnutiu plastov možno predísť nasledovne: 

- UV žiareniu budú vystavené iba kvalitné, odolné materiály, 

- Materiály budú žiareniu vystavené iba na nevyhnutne potrebný čas, 

- Budú chránené ochrannými fóliami, alebo nátermi odolnými voči UV žiareniu. 

 

 
Likvidácia germicídneho žiariča po jeho životnosti: 

 Po ukončení životnosti žiariča je možné tento likvidovať len  nebezpečný elektrický odpad a to 

v zmysle platnej legislatívy. Pokiaľ nie je zákazník schopný zabezpečiť takúto likvidáciu,  

po vzájomnej komunikácii takúto likvidáciu zabezpečí výrobca zariadenia,  ktorý vyrába a uvádza výrobky 

PROLUX G na trh v zmysle ISO 14001. 

 

 
Všetky germicídne žiariče PROLUX G spĺňajú RoHS. 

 

 
Údržba germicídneho žiariča: 

Germicídny žiarič vyžaduje pravidelnú údržbu. Údržbu je možné prevádzať , len po odpojení 

germicídneho žiariča z elektrickej siete. Pri znečistení prachom, prípadne inými nečistotami, tieto odstránite 

vysávačom, následne pretrieme utierkou navlhčenou v liehu, alebo dezinfekčným prostriedkom. bolo možné 

kedykoľvek zistiť stav zdroja UVC žiarenia. V prípade akýchkoľvek pochybností je potrebné žiarič vymeniť 

za nový, prípadne overiť jeho účinnosť meraním intenzity UVC žiarenia. Germicídny žiarič vyžaduje 

pravidelnú odborne technickú prehliadku. Túto môžu vykonávať len osoby zaučené a vyškolené výrobcom, 

ktoré boli riadne zaučené a vyškolené. Sú vlastníkmi osvedčenia o technickej spôsobilosti na tieto úkony. 

Osvedčenie musí byť vydané a overené výrobcom. 

 

 

 

 



Tento návod na použitie je duševným vlastníctvom firmy Nexa, s.r.o. Všetky práva vyhradené v zmysle 

autorského zákona. Publikovanie, kopírovanie a jeho ďalšie šírenie je možné len so súhlasom autora. 
Platnosť od 1.1. 2012. ON010112. Vypracoval ION 010112. Schválil KAB 010112. Rev. 01/ 9/2019 

 

 
Nedovolená manipulácia: 

 Germicídny žiarič nie je dovolené používať vo vlhko prostredí, dotýkať sa ho vlhkými rukami, 

mechanicky zasahovať do jeho konštrukcie ani ho elektricky upravovať.  

Obsluhovať germicídny žiarič môžu len osoby nad 18 rokov a deti len v sprievode dospelej osoby.  

 

 
Nebezpečné situácie: 

V prípade nebezpečných situácii, ako je náhodné spustenie žiariča, nevypnutie (neukončenie expozície 

ultrafialovým žiarením) platí zásada okamžité opustenie exponovaného priestoru a postupovať podľa 

prevádzkových smerníc a prevádzkového poriadku. Prípade nutnosti konzultovať problém priamo 

s výrobcomna www.nexa.eu – technická podpora, alebo tel. číslo 0905 279 057. 

 

 

Technické parametre: PROLUX G 
®
 M55W/SP DO   

 

Napájanie:   230V/50Hz 

Príkon:    39W/0,18A 

Krytie:    IP20 

Zdroj UVC 120μW/sek/cm
2  

 253,7 nm, OSRAM  OFR55W 

Množstvo ozónu  bezozónové 

Rozmery:   1020 x ø 85 mm 

Mobilný stojan   brzdené koliesko - 1x 

Farba:    biela RAL9003 

Váha komplet:   netto 6,8kg, brutto 7,0 kg 

Balenie:   kartón/1 kus 

Prevedenie pripojenia: pohyblivý prívod 4m, vidlica 

Snímač pohybu:  senzor pohybu, indikátor stavu germicídneho žiariča 

    Diaľkové ovládanie 
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Výstrahy: 

 

 
 

 
 

 

 
Limitné hodnoty expozície pre nekoherentné optické žiarenie 
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Tabuľka: dávky žiarenia potrebné na 90 % deaktiváciu mikroorganizmov zo vzdialenosti 1m od 

zdroja UVC. Dávka v μW/sek/cm
2  

(Uvedené hodnoty expozícií platia pri použití zdrojov UVC žiarenia intenzity 90 µW - OSRAM HNS OFR 30W a PHILIPS TUV 30W LL) 

 

 
 


