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Návod na použitie 

Germicídneho žiariča PROLUX G
® 

M55W/SP 
 
Použitie: 

Germicídny žiarič PROLUX G 
® 

M55W/SP 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. Ide o vysoko efektívnu, ale doplnkovú dezinfekciu. Nie sterilizáciu !!! 

 

 

 

 

Bezpečnosť pri používaní: 

 Tento germicídny žiarič – elektrický spotrebič,  môžu používať deti vo veku osem rokov a staršie 

a osoby so zníženými fyzickými a zmyslovými, alebo mentálnymi schopnosťami, alebo nedostatkom 

skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom, alebo boli poučení o používaní spotrebiča bezpečným 

spôsobom a rozumejú prípadným rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu prevádzanú 

užívateľom nesmú prevádzať deti bez dozoru. Čistenie a údržbu môžu vykonávať len osoby poučené 

a riadne zaškolené. 

 

Dezinfekcia povrchov a vzduchu:  
Dezinfekcia nastáva v okamihu pôsobenia tohto žiarenia na mikroorganizmy na povrchu a vo 

vzduchu, ktoré v dôsledku narušenia 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 z hľadiska ochrany pred nebezpečným dotykom 

elektrickým prúdom je zariadenie triedy ochrany I. s krytím IP20 určené pre bežné prostredie. Montuje sa na 

mobilný päťramenný pohyblivý stojan s kolieskami. Jedno z nich je možné zabrzdiť, zošliapnutím poistky 

na koliesku. Nosnú tyč žiariča ukončenú závitom zasunieme do stredu päťramenného stojana a otáčaním 

v smere hodinových ručičiek postupne zatočíme a dotiahneme tyč do päťramenného stojana.  

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

nežiaducej expozícii ultrafialovým žiarením osôb v bežnej prevádzke, v prípade havárie, ani pri iných 

nepredvídaných udalostiach). 
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Personál je potrebné dôkladne vyškoliť a upozorniť na všetky možné nebezpečenstvá v prípade 

poruchy zariadenia. Poučenie personálu o vlastnostiach a vplyve ultrafialového žiarenia UVC na ľudský 

organizmus je potrebné aj v prípade bežnej a bezpečnej prevádzky z dôvodu ak by došlo k nepredvídaným 

udalostiam pri neodbornom a nedovolenom zaobchádzaní so žiaričom. O všetkých poučeniach a školeniach 

je potrebné viesť písomný záznam. Každé takéto pracovisko musí mať vypracovaný prevádzkový poriadok 

pre prácu s umelými optickými zdrojmi – germicídnymi žiaričmi v zmysle platnej legislatívy (nariadenie 

vlády 410/2007 Z. z.). 

 

 
Účinnosť a doba použitia germicídneho žiariča pre optimálnu dezinfekciu : 

 Účinnosť germicídneho žiariča úzko súvisí s výkonom zdroja UVC žiarenia, so 

vzdialenosťou a s dobou expozície ultrafialovým žiarením. 

Klinickými skúškami bolo preukázané, že výkonová rada 55W žiaričov PROLUX G 
®  dokáže 

efektívne dezinfikovať vzduch a povrch do vzdialenosti 6m pri expozícii 1 hodiny UVC žiarením 

na exponované plochy a to do takej miery, že na skúmaných vzorkách nastal po uvedenej  expozícii 

sterilný stav. Dobu expozície UVC žiarením možno vyrátať tiež z nižšie z uvedenej tabuľky, 

s expozíciami potrebnými na deaktiváciu mikroorganizmov a to do vzdialenosti jeden meter. 

Účinnosť germicídneho žiariča exponenciálne klesá so vzdialenosťou.  

 
Funkcie žiariča:  

 Germicídny žiarič PROLUX G 
® 

M55W/SP je mobilný germicídny žiarič bez prítomností ľudí, teda 

je možné ho používať len tak, aby v žiadnom prípade nedošlo k nedovolenej expozícii UVC žiarením 

obsluhujúceho personálu. Po zasunutí elektrickej zástrčky do elektrickej zásuvky dôjde k spusteniu 

germicídneho žiariča. V prvej fáze multifunkčný senzor pohybu žiariča odpočítava – blikania na zeleno, aký 

počet hodín zostáva do doby ukončenia životnosti trubice. Každé bliknutie znamená 1000 hodín. Po 

odpočítaní tohto času senzor zobrazuje stav pripravenosti na expozíciu ultrafialovým žiarením, senzor  bliká 

na zeleno a súčasne dochádza k podsvieteniu – bliknutiu modrou farbou čo znamená, že životnosť zdrojov je 

stále vyhovujúca teda 18000 hodín a žiarič je pripravený na expozíciu UVC žiarením.  

V prípade, že do konca životnosti zostáva menej ako 1000 hodín, senzor bliká na zeleno s bliknutím - 

podsvietením na ružovo. Pokiaľ je trubica po životnosti, teda ubehlo 18000 hodín senzor svieti 

neprerušovane na červeno s výrazným akustickým signálom.  

Pokiaľ do jednej minúty nedôjde v zornom poli senzoru k pohybu, dôjde k zopnutiu žiariča a teda 

k expozícii ultrafialovým žiaričom. Tento stav je indikovaný výrazným zvukovým signálom. Ak  v zornom 

poli senzora dôjde k opätovnému pohybu, expozícia je prerušená a k spusteniu dôjde až po piatich minútach, 

ale len prípade že nedošlo v zornom poli k žiadnemu pohybu. Senzor neustále vyhodnocuje tento stav 

a spusteniu žiariča dôjde len po splnení tejto podmienky. Žiarič možno kedykoľvek manuálne vypnúť 

vytiahnutím vidlice z elektrickej siete 

  

Prevádzkové hodiny žiariča : 

 Stav prevádzkových hodín je indikovaný podsvietením senzora príslušnou farbou, zelená – stav 

vyhovuje – maximálna doba životnosti, fialová – stav vyhovuje – pracovná doba životnosti zdroja UVC, 

červená – stav životnosti zdroja, zdroj je po životnosti, alebo trubica je poškodená.. V tomto prípade je 

potreba servisného zásahu, potočenie trubice, alebo v prípade poškodenia jej výmena. Pri výmene je 

potrebné resetovanie počítadla prevádzkových  hodín. Ak trubica nemá správny kontakt – po správnom 

natočení trubice sa pri opätovnom spustení žiarič a príznak poruchy sa stratí. Senzor - bliká svieti  na zeleno 

a potom na zeleno modro. 

 Počas pravidelnej ročnej údržby, revízie, alebo pre potrebu presného zistenia prevádzkových 

hodín, je potrebný odborný zásah servisného technika. Po odskrutkovaní aretačnej skrutky vo vrchnom 

kryte, je možné tieto údaje zistiť po pripojení na servisný konektor s presnosťou na jednu hodinu a tiež 
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vyhotoviť tlačovú zostavu s presným počtom zopnutí žiariča. Túto činnosť zabezpečujú školení a oprávnení 

technici výrobcu tohto žiariča.  

 

 

Výmena trubice: 

Zasahovať do žiariča pri výmene zdroja UVC - trubice je možné, len mimo prevádzky zdroja UVC 

žiarenia  germicídneho žiariča. Trubicu možno vymieňať po ubehnutí jej životnosti, alebo v prípade 

poruchy, alebo mechanického poškodenia. Žiarič tento stav signalizuje trvalým akustickým signálom za 

súčasnej signalizácie nepretržite svietiacim senzorom pohybu na červeno. Po odstránení kratšieho a dlhšieho 

vrchného krytu a piatich segmentov plastovej  ochrannej mriežky, ľahkým potiahnutím dohora, možno 

následne trubicu pootočením uvoľniť z pätíc  a potiahnutím smerom nahor uvoľniť z pätice. Novú trubicu 

zasunieme najprv do pätice a pootočíme tak aby trubicu zľahka zapadla v pätici. Vrchné krytky a segmenty 

mriežky zasunieme a zatlačíme naspäť do tubusu žiariča. Trubica sa vymieňa po dobe životnosti, keď senzor 

svieti na červeno. Odporučená trubica pre žiariče PROLUX G 
® 

55W/SP je PHILIPS TUV 55W – 18000 

hodín. OSRAM HNS 55W OFR – 18000 hod.). Tento údaj platí pre germicídne žiariče radu PROLUX G 
® 

 

. Trubica aj po dobe svojej životnosti môže svietiť rovnakou farbou /modro fialová/, no intenzita 

ultrafialovej zložky je výrazne znížená a dezinfekcia z tohto dôvodu neúčinná. Nefunkčné, alebo zničené 

trubice je nutné likvidovať ako nebezpečný elektrický odpad, nakoľko obsahujú ortuť a  to priamo u výrobcu 

germicídneho žiariča, alebo autorizovanej firmy na likvidáciu takéhoto odpadu, v zmysle platnej legislatívy 

nie ako bežný komunálny odpad. 

 

 

 
 

Ochrana proti škodlivému účinku žiarenia: 

Dezinfekčné UVC žiarenie môže mať 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, ochranný štít rukavice a pracovný odev tak, aby žiadna časť 

tela nemohla byť zasiahnutá UVC žiarením. 

 
Údržba povrchu germicídneho žiariča: 

 Germicídny žiarič v prípade znečistenia možno čistiť bežnými čistiacimi prostriedkami, navlhčenou 

utierkou.   

 
 

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. Stav trubice, jej poruchu a  funkčnosť a dobu životnosti signalizuje senzor zmenou farby.   

V prípade akýchkoľvek pochybností je potrebné žiarič overiť meraním intenzity UVC žiarenia,  
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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. Výrobca odporúča pravidelnú ročnú údržbu a meranie 

účinnosti zdroja, vlnovú dĺžku 253,7 nm. 

 

 
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, alebo zariadenie nahradiť novým.  

 
Pracovné prostredie germicídneho: 

 Germicídny žiarič je určený na prevádzku v bežnom prostredí , suché a bezprašné. Môže pracovať 

v prerušovanej, alebo kontinuálnej prevádzke počas celej doby životnosti zdroja UVC žiarenia 1800 hodín  

.  

 
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 www.nexa.eu   

http://www.nexa.eu/
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Technické parametre:   PROLUX G 
® 

M55W/SP 

 

Napájanie:    230V/50Hz 

Príkon:     54W/0,21A 

Krytie:     IP20 

Efektívny dosah zdroja UVC:  10 m 

Zdroj UVC otvorený:   150 μW/sek/cm
2 
253,7nm, PHILIPS 1x 55W  OFR  

Životnosť zdroja UVC:   18000 hodín PHILIPS/OSRAM 

Snímač pohybu:   multifunkčný, invertovaný pohybový snímač 

Zopnutie zdroja UVC:   oneskorenie 1min., rozsah (0 - 250min.)  

Prevádzkové hodiny:   18000 hodín (100 - 65000 hodín) 

Doba do opätovného zopnutia:   5 min (0 - 250min.) 

Optická signalizácia stavu žiariča:  áno 

Optická signal. stavu zdroja UVC:  áno  

Zvuková signal. stavu žiariča:   áno 

Zvuková signal. stavu zdroja UVC:  áno  

Rozmery:    1553 x 543 mm 

Farba:     biela RAL9003 

Váha:     netto 6,3 kg, brutto 6,8 kg 

Balenie:    kartón / 1 kus žiarič, kartón / 1 kus podstavec 

Prevedenie pripojenia: pohyblivý prívod s koncovkou, dĺžka 5m  
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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) 
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Značenie a grafické symboly 

 

 
 

 

Symbol dáva používateľovi pokyn, aby si 

prečítal pokyny týkajúce sa varovaní a 

bezpečnostných opatrení, ktoré sa na zariadení 

nedali vyobraziť. 

 

 

Výrobný štítok, návod na 

použitie 

 

 

Krehký predmet, zaobchádzajte s ním opatrne. 

 

Výrobný štítok 

 
 

 

Symbol by mal byť sprevádzaný menom a 

adresou výrobcu 

 

Výrobný štítok, baliaci štítok 

 
 

 

Spolu s dátumom symbol označuje dátum, kedy 

bolo zariadenie vyrobené. 

 

Výrobný štítok, baliaci štítok 

 
 

 

K symbolu by malo byť priložené sériové číslo 

zariadenia. 

 

Výrobný štítok, baliaci štítok 

 
 

 

 Pozor! 

 Výrobok obsahuje ortuť. 

 

Výrobný štítok, baliaci štítok 

 

 
 

 

Nebezpečie ! 

Ultrafialové žiarenie. Žiarenie germicídnej 

lampy   je škodlivé pre oči a pokožku. 

 

Výrobný štítok, baliaci štítok 

 

 
 

 

Made in Slovakia –vyrobené na Slovensku. 

 

Výrobný štítok, baliaci štítok 

 

 
 

 

Všetky komponenty výrobku sú v súlade so 

smernicou Rohs o obsahu škodlivých látok 

 

Výrobný štítok, baliaci štítok 

 

 

 

Conformity european – zhoda výrobku. 

 

Výrobný štítok, baliaci štítok 

 

 
 

 

Tento výrobok sa nesmie likvidovať s domovým 

odpadom. Musí sa zlikvidovať ako nebezpečný 

elektrický odpad podľa platných právnych 

predpisov. 

 

Výrobný štítok, baliaci štítok 

 
 

 


