
Ozonová UV lampa s ozonovým generátorem IQ-OSL 

 

Využití přístroje : 

UV záření efektivně ničí všechny viry, bakterie, roztoče, parazity, obtížný hmyz, plísně a další škodlivé patogeny, které se vyskytují 

v daném prostoru. Dezinfekční UV lampa IQ-OSL má dvě UV lampy, zakřivené boční paraboly a možnost natáčení pro co nejvyšší 

dezinfekční efekt ve všech směrech 360°. Vytvoří tak dokonale sterilní a dezinfikované prostředí. Jejím používáním účinně chráníte 

zdraví sobě, svým blízkým a svému nejbližšímu okolí. 

UV záření narušuje buněčnou strukturu (DNA a RNA) všech živých organismů a tím je aktivně likviduje. Lampa IQ-OSL má 3 

dezinfekční programy. Každý program má různou délku trvání (15/30/60min.). Během spuštěného desinfekčního programu se v 

daném prostoru nesmí nacházet žádná osoba či domácí zvířata. Dlouhodobé vystavení UV záření může způsobit závažné poškození 

zdraví. Ihned po ukončení desinfekčního programu je prostor opět bezpečný, důkladně vydezinfikovaný a 100% sterilní a Vy ho 

můžete znovu aktivně využívat. Lampa IQ-OSL vydezinfikuje podlahu, stěny, nábytek a všechny předměty i oděvy, které se v daném 

prostoru nacházejí. 

Dezinfekční a sterilizační efekt UV lampy je výrazně zvýšen podporou zabudovaného generátoru ozonu. Již samotný ozon má velmi 

silné oxidační a sterilizační vlastnosti a v kombinaci s UV zářením vytvoří naprosto dokonalý dezinfekční nástroj, který 

nekompromisně zlikviduje 99,9% všech virů, bakterií, roztočů, parazitů, obtížného hmyzu, plísní a dalších škodlivých patogenů. 

Účinně také likviduje chřipkový virus, virus hepatitidy, SARS, COVID-19, H1N1, apod.  

UV lampy IQ-OSL slouží pro dezinfekci a sterilizaci domácností, kanceláří, zdravotnických zařízení, restaurací, hotelových pokojů a 

ubytovacích zařízení, zasedacích místností, recepcí, menších provozoven, veřejných toalet, apod. Dezinfikuje celý prostor a veškeré 

v něm umístěné vybavení. 

Technické parametry přístroje : 

 

 

 

 

Max. velikost dezinfikovaného prostoru 40 m2 

Pracovní režim  UV + ozon 

Tři dezinfekční programy 

• 15 min - pro základní dezinfekci 

• 30 min - standardní dezinfekční program 

• 60 min - intenzivní dezinfekční program 

Dálkový ovladač ANO 

Příkon 36W 

Napájení 230V / 50Hz 

Hmotnost 1,7kg 
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Zapnutí přístroje a spuštění procesu dezinfekce : 

1. Přístroj umístěte nejlépe do středu dezinfikovaného prostoru. 

2. Připojte přístroj do el. sítě. 

3. Postavte se k východu místnosti a na dálkovém ovladači stiskněte ON/OFF. Lampa se zapne, UV trubice se rozzáří modrým 

svitem. 

4. Pak na dálkovém ovladači vyberte délku dezinfekčního cyklu 15/30/60 minut. A opusťte dezinfikovaný prostor. V případě 

potřeby můžete dezinfekční cyklus přerušit stisknutím tlačítka OFF na dálkovém ovladači. 

5. Po uplynutí zvoleného časového intervalu se lampa automaticky vypne. 

6. Po uplynutí dezinfekčního cyklu otevřete okna a prostor na 10-15 minut vyvětrejte. Pak je dezinfikovaný a sterilní prostor 

připraven k opětovnému užívání. 

7. Přístroj uložte na bezpečné místo, nejlépe zpět do originálního polstrovaného obalu, aby nedošlo během skladování 

k jeho poškození. 

Důležitá upozornění :  

• Během dezinfekčního cyklu se v daném prostoru nesmí vyskytovat žádné osoby, ani domácí či chovná zvířata. UV záření 

a generovaný ozon by mohly závažně poškodit jejich zdraví (zejména poškození očí a pokožky). 

• Pokud na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko ON/OFF a UV lampu zapnete bez nastavení délky dezinfekčního cyklu, tak 

UV lampa bude pracovat nepřetržitě, dokud ji dálkovým ovladačem opět nevypnete stisknutím tlačítka OFF. 

• Při prvním použití UV lampy bude docházet k „vypalování“ UV trubic. UV lampa tak může vydávat mírně nepříjemný pach. 

To po několika hodinách používání ustane. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Podmínky pro bezpečný a optimální provoz přístroje : 

• Přístroj musí být umístěn na stabilním a bezpečném podkladu (ideálně na podlaze) tak, aby nedošlo k jeho pádu, nárazu 

nebo jinému poškození. 

• Při používání přístroje uzavřete všechna okna a dveře, aby nedocházelo ke zbytečnému úniku ozonu mimo dezinfikovaný 

prostor, jinak dojde ke snížení dezinfekčního účinku. 

• Dezinfekční a sterilizační proces ještě více zefektivníte, když do dezinfikovaného prostoru umístíte elektrický ventilátor, 

který pomůže generovaný ozon mnohem rychleji šířit v daném prostoru.  

• Zabraňte, aby se do přístroje dostala voda nebo jiná tekutina, která by mohla přístroj poškodit. 

• Zabraňte přístupu dětí nebo osob se sníženým mentálním vnímáním k tomuto přístroji. 

• K zapnutému přístroji se nepřibližujte. Nesahejte na něj vlhkými dlaněmi a do přístroje nestrkejte žádné cizí předměty, 

může dojít k zásahu el. proudem nebo k poškození přístroje. 

• Přístroj doporučujeme používat s připojením k el. proudu se zásuvkovou přepěťovou ochranou, jinak může dojít 

k poškození přístroje v důsledku přepětí v el. síti. Na tato poškození se záruka nevztahuje ! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Délka dezinfekčního procesu : 

• Délku dezinfekčního procesu nastavte úměrně velikosti daného prostoru a míře jeho kontaminace. Maximální 

dezinfikovaná plocha by neměla přesáhnout 40 m2. Pro takto velký prostor nastavte dezinfekční cyklus 30 nebo 60 minut 

podle míry jeho kontaminace. Pokud je prostor větší, nebo prostředí hodně kontaminované bakteriemi, viry, apod., tak 

dezinfekční proces 1-2x opakujte, případně ho zapněte na delší dobu bez použití časovače.  

• U menších prostor můžete čas dezinfekčního cyklu zkrátit úměrně jeho velikosti a míře kontaminace. 

 

Četnost dezinfekčního procesu : 

• Pro preventivní dezinfekci v domácnostech stačí provádět dezinfekční cyklus minimálně 1x týdně. V období šíření 

chřipkových či jiných typů viru se doporučuje dezinfekce minimálně jednou za dva dny. 

• V komerčních, průmyslových a veřejně přístupných objektech, vozidlech hromadné dopravy se doporučuje dezinfekce 1x 

denně (většinou před otevřením, a nebo po uzavření). V období šíření chřipkových či jiných typů viru se doporučuje 

dezinfekce minimálně 2x denně. 

 

 



Údržba přístroje 

• Při údržbě mějte vždy přístroj odpojený od el. proudu. 

• Přístroj čistěte suchým měkkým hadříkem, nepoužívejte žádné tekuté přípravky nebo vodu, které by mohly proniknout 

do přístroje a ten poškodit. Na tato poškození se záruka nevztahuje. 

• Přístroj doporučujeme používat připojený k el. síti pomocí vhodné zásuvkové přepěťové ochrany, jinak hrozí jeho 

poškození v důsledku možného el. přepětí v el. síti. Na tato poškození se záruka nevztahuje.  

• Pokud přístroj nelze zapnout – po stisknutí tlačítka ON/OFF na dálkovém ovladači přístroj nereaguje, tak buď není 

připojení k elektrické zásuvce, nebo došlo k poškození vnitřní elektroinstalace. Nejčastější příčinou této závady je 

používání přístroje bez zásuvkové přepěťové ochrany, průnik tekutiny do vnitřní části přístroje, a nebo nesprávná 

manipulace s přístrojem. Na tyto příčiny poškození přístroje se záruka nevztahuje.  

• Záruka se rovněž nevztahuje na mechanické poškození přístroje a na mechanické poškození UV trubice. 

• Přístroj sami nerozebírejte. 

 

Důležitá upozornění :  

• přístroj nepoužívejte místech s vysokou teplotou nebo na vlhkých místech a v místech s výskytem stříkající vody (například 

v koupelně).  

• Pokud je v dezinfikovaném prostoru topné těleso, tak jej po dobu dezinfekčního cyklu vypněte.  

• Nepoužívejte přístroj na místech, kde je nadměrný výskyt tuku nebo tukových částic.  Jinak může dojít k zanesení 

ozonového generátoru těmito tukovými částicemi a dojde k nevratnému poškození přístroje. Na toto poškození se záruka 

nevztahuje. 

• Nepoužívejte přístroj v prostorech s pesticidy nebo jinými jedy. Přístroj je do sebe může absorbovat a pak šířit dále do 

dalších prostor !!! Hrozí pak vážné poškození zdraví. Výrobce ani prodejce nenese odpovědnost za tato možná zdravotní 

rizika. Proto se vždy před použitím přístroje ujistěte, že v daném prostoru nejsou žádné takovéto nebezpečné látky nebo 

přípravky. 

•  Pokud jste byli dlouhodobě vystaveni ultrafialovému záření UV lampy a bolí Vás oči nebo máte zarudlou či svědící 

pokožku, tak neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

Záruka : 

• 24 měsíců pro fyzické nepodnikající osoby používající přístroj pro domácí nekomerční využití 

• 12 měsíců pro fyzické a právnické subjekty s IČ  

• Záruka ne nevztahuje na závady a poškození přístroje, která jsou uvedená výše v tomto návodu 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- 

Ekologie a recyklovatelnost výrobku 

Materiály, ve kterých je zabaleno toto zařízení, jsou zahrnuty do skupiny sběrného a recyklačního systému. V případě, že je chcete 

likvidovat postupujte zodpovědně, v souladu s platnými předpisy o likvidaci odpadu. Zajistěte, aby se do styku s těmito obaly 

nedostali malé děti (hrozí udušení nebo i jiný úraz či poškození zdraví). 

Provozní životnost přístroje je minimálně 6 tis. provozních hodin. Tento symbol znamená, že s výrobkem se nesmí 

zacházet jako s běžným komunálním odpadem a že výrobek nesmí být likvidován spolu s ostatním komunálním 

odpadem. V případě, že chcete likvidovat výrobek po ukončení jeho životnosti, odevzdejte ho autorizovanému 

zástupci pro likvidaci elektrického a elektronického odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, přispějete 

k ochraně životního prostředí a ochraně lidského zdraví. Bližší informace o likvidaci odpadu Vám poskytne místní 

úřad nebo sběrný dvůr. 

 

 

Dovozce a velkoobchod :   IQ-THERM CZ, Komušín 76, 341 01 Horažďovice 

    www.thermowell.cz  
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