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SYSTEM STERYLIZACJI POWIETRZA 
PROMIENIAMI UV

Głównym celem jest poprawa jakości i zdrowia ludzi w obszarach wysokiego ryzyka (sale operacyjne, pobyty w szpitalu) dzięki nowym 
technologiom.
Zakażenia szpitalne są powodowane przez czynniki biologiczne (bakterie, wirusy, grzyby, zarodniki i endotoksyny) przenoszone przez pył 
unoszący się w powietrzu, które poprzez wdychanie bezpośrednio zanieczyszczają ludzkie ciało i które przez sedymentację na 
powierzchni infekują każdy obiekt, powodując utratę sterylności nawet na instrumentach  chirurgicznych podczas operacji lub 
bezpośrednie zakażenie rany chirurgicznej. 
Bardzo drobne cząstki (od 2,5 do 0,001 milimetra) praktycznie nieobecne dwadzieścia lat temu, stanowią dziś główne zanieczyszczenie 
powietrza, o średnim stężeniu 10 milionów cząstek na litr powietrza.
Naukowcy twierdzą, że ten rodzaj koncentracji, oprócz gazów zanieczyszczających i substancji biologicznych, może spowodować 
przekroczenie wartości nasycenia molekularnego powietrza. W rezultacie substancje, które są zwykle nieszkodliwe dla żywej istoty, mogą 
stać się toksyczne i szkodliwe w efekcie synergii między zanieczyszczeniami.
Biorąc pod uwagę czynniki ryzyka dla pracowników służby zdrowia w placówkach opieki zdrowotnej, należy zauważyć, że pogorszenie 
jakości zdrowia w szpitalu wiąże się z odsetkiem wypadków i odszkodowań nie do opanowania, zarówno na poziomie ubezpieczenia, na 
poziomie organizacyjnym, jak i finansowym.
Szpital należy zatem uznać za wyraźnie „ryzykowne” środowisko. Ryzyko zarażenia się infekcjami dotyka personelu, gości a najbardziej 
pacjentów, którzy często uskarżają się na osłabienie układu odpornościowego podatnego na biologiczne czynniki zewnętrzne.
Głównym celem do osiągnięcia jest dezynfekcja i kontrola jakości powietrza wewnętrznego (IAQ) ze szczególnym uwzględnieniem 
obszarów zamkniętych, systemów klimatyzacji, uważanych za potencjalnie wysokie ryzyko zakażenia w pomieszczeniach operacyjnych, 
oddziałów intensywnej opieki medycznej, oddziałów leczenia oparzeń, neonatologii, oddziałów zakaźnych, zakładów anatomii 
patologicznej. 
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ZASADA DZIAŁANIA
Zasada działania opiera się na zastosowaniu promieniowania 
UVGI (bakteriobójczego promieniowania ultrafioletowego) 
w systemie wentylacyjnym w cyklu zamkniętym. Zanieczyszczone 
powietrze jest zasysane do komory radiacyjnej. Najpierw 
przechodzi przez filtr mechaniczny (w kratce wentylacyjnej), 
który ma za zadanie blokować największe zanieczyszczenia 
(większe niż 10 mikronów), co zapobiega zabrudzeniu lamp 
bakteriobójczych.
Następnie powietrze jest zmuszane do bezpośredniego 
kontaktu ze specjalnymi lampami rtęciowymi, które dzięki emisji promieniowania ultrafioletowego UV-C (253,7 nm) 
i wysokiemu promieniowaniu wykonują maksymalne działanie bakteriobójcze.
Odblaskowy ekran o dużej mocy skupia odbicie promieniowania UV-C, zwiększając wydajność promieniowania.
Powietrze jest usuwane z kratki powietrznej, ograniczając zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Progresywne i ciągłe 
oczyszczanie powietrza pozwala utrzymać środowisko wolne od zanieczyszczenia bakteryjnego.
Elektroniczny system monitorowania umożliwia systematyczną konserwację urządzenia, zapewniając 
utrzymanie jego maksymalnej wydajności w czasie.

NAJWIĘKSZĄ ZALETĄ TEGO SYSTEMU JEST ABSOLUTNY BRAK ZAGROŻENIA DLA CZŁOWIEKA ZNAJDUJĄCEGO 
SIĘ W POMIESZCZENIU, PONIEWAŻ NIE DOCHODZI DO WYCIEKU PROMIENIOWANIA UV-C Z JEDNOSTKI.

Możliwe jest zatem ciągłe i stałe oczyszczanie powietrza w każdym środowisku wysokiego ryzyka, na każdym etapie 
pracy, w maksymalnych warunkach bezpieczeństwa.

Skuteczność systemu dezynfekcji powietrza STERIL AIR SYSTEM jest 
potwierdzona przez wiodące instytucje i uniwersytety.
UV STERIL AIR SYSTEM wykorzystuje specjalne lampy UV TUV C o emisji 
253,7 nm, których działanie opiera się na wyładowaniu elektrycznym 
w parach rtęci o niskim ciśnieniu, powstającym na szczycie krzywej 
dzwonowej.
Lampy TUV C są wykonane ze specjalnego szkła kwarcowego przezro-
czystego dla promieniowania 253,7 nm, ale silnie nieprzezroczystego 
w stosunku do promieniowania poniżej 200 nm, aby uniknąć tworzenia 
się ozonu.
Dzięki nowej technologii UV STERIL AIR SYSTEM mod. SPECTRAL UV C 
jest w stanie rozwijać się w komorze sterylizacyjnej 9500 μW / cm2 UVGI 
(bakteriobójcze promieniowanie ultrafioletowe).
Szczególna konstrukcja komory sterylizacyjnej wspomaga przechodzenie 
powietrza w bezpośrednim kontakcie ze specjalnymi lampami TUV C, 
gdzie promieniowanie jest wytwarzane i koncentrowane.
Odpowiednio napromieniowane jądra komórek bakteryjnych podlegają 
działaniu fotolitycznemu, które zatrzymuje proces podziału i namnażania.

Zarodniki bakteryjne i wirusy poddane działaniu tego wysokiego pola promieniowania ultrafioletowego są niszczone do 99,99%.
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UV STERIL AIR SYSTEM 
mod. Spectral UV C
cod, 11202 11202-B

Dyrektywa 93/42 EWG Urządzenia 
medyczne Klasa I - EN 60601-1
Opatentowany i certyfikowany
Patent nr 1.325.727

Zgodne z normami:

DANE TECHNICZNE

230V 50 Hz
50W
100 m3/h 
ciągła
29dB
n.2 X 15W UV-C G6 T5
253,7 nm
9.2W
9.500 μW/cm2

Napięcie znamionowe   
Zużycie 
Przepływ nominalny 
Eksploatacja
Poziom hałasu
Lampa
Długość fali
Energia ultrafioletowa 
Promieniowanie bakteriobójcze
(Komora sterylizacyjna) 
Skuteczność sterylizacji powietrza 99,99% odnosi się do promieniowania bakteriobójczego 

UV 253,7nm do inaktywacji prątków gruźlicy
6000 godzin
Filtr
Szkło anty UV-C
brak
brak
brak
Elektroniczny licznik do wymiany lamp i filtra przeciwpyłowego 
Na ścianie/ na podstawie
cm 100x18X8 / cm 120x18x8

Żywotność lamp UV-C 
Wyposażenie
Włącznik lampy
Emisja ozonu
Poziom zagrożenia
Zewnętrzna emisja promieni UVC 
Elektroniczny system sterowania 
Montaż
Wymiary
Waga Kg. 5,5         /  Kg 7 + Kg3 podstawa

UVGI (bakteriobójcze ultrafioletowe promieniowanie)

Promieniowanie ultrafioletowe to nazwa promieniowania elektromagnetycznego o długości fali od 100 do 400 nm, 
usytuowanego między widmem widzialnym a promieniowaniem X.

Promieniowanie ultrafioletowe jest niewidoczne i zazwyczaj klasyfikowane jest według trzech konwencjonalnych pasm:
-  Promieniowanie UV - A (fale długie) od 315 do 400 nm.
-  Promieniowanie UV - B (fale średnie) od 280 do 315 nm.
-  Promieniowanie UV - C (fale krótkie) od 100 do 280 nm.
(nanometr odpowiada jednej milionowej milimetra).
Grupa UV-A obejmuje promienie ultrafioletowe zawarte w słońcu, gdy dociera do Ziemi przez atmosferę. Udaje im się przejść przez 
większość rodzajów zwykłego szkła, a ich działanie rumieniowe jest raczej ograniczone.
Promienie grupy UV-B mają bardzo silne działanie rumieniowe i pigmentujące. Poza tym pomagają w tworzeniu witaminy D znanej 
ze swoich właściwości antyrachitycznych. Promienie te, stosowane w produkcji tak zwanych lamp słonecznych, są używane głównie 
do zastosowań terapeutycznych.
Najbardziej efektywnymi sztucznymi źródłami promieniowania UV-C o wysokiej intensywności są niskoprężne lampy wyładowcze z 
parami rtęci, zdolne do zapewnienia jednorodnego monochromatycznego promieniowania o długości fali 250 - 265 nm. 
Podstawowe promieniowanie UV-C o maksymalnym działaniu bakteriobójczym reprezentuje linia widmowa 253,7 nm. (punkt, w 
którym kwasy nukleinowe mikroorganizmów mają maksymalną absorpcję).

Promienie ultrafioletowe UV-C są środkami bakteriobójczymi o charakterze 
fizycznym. Wywołują denaturację białek bakteryjnych lub rozpad ściany 
komórkowej z powodu stresu mechanicznego, powodując tym samym 
śmierć mikroorganizmu (zniszczenie DNA - kwasu 
dezoksyrybonukleinowego).

Z rys. 1 można zauważyć, że działanie bakteriobójcze staje się 
maksymalne, gdy promieniowanie osiąga długość fali 253,7 nm. 
Szybkość zmian każdego nachylenia krzywej wskazuje, że działanie 
bakteriobójcze szybko zanika, gdy tylko promieniowanie odbiega od jego 
maksimum.

Curva relativa all`efetto germicida - 

Krzywa wksazująca efekt bakteriobójczy

Relative germicidal action % -

Działanie bakteriobójcze %






