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Całkowicie nowa lampa bakteriobójcza została 
udoskonalona po dokładnych badaniach i technicznej 
kontroli środowiska.

AIR GERM UV - SPECTRAL UV -  LIGHT ENERGY UV

Działanie opiera się na systemie wymuszonej wentylacji 
w zamkniętym cyklu.
Gdy powietrze jest pobierane przez urządzenie, przechodzi 
przez filtr mechaniczny na zaworze wlotowym, w którym 
większe zanieczyszczenia są blokowane, co zapobiega 
zanieczyszczeniu lamp bakteriobójczych.
Następnie powietrze jest zmuszane do bezpośredniego 
kontaktu z lampami rtęciowymi, które emitują 
promieniowanie UV-C, co zapewnia maksymalne działanie 
bakteriobójcze. Odbijający ekran o wysokiej mocy, 
koncentruje odbicia promieniowania UV-C.
Prędkość powietrza wynosi 0,1m/sek. a jej objętość 
szacuje się na ok. 100m3/h.
Powietrze jest następnie usuwane przez zawór wylotowy, 
mikro-biologicznie czyste.

NAJSKUTECZNIEJSZY 
SPOSÓB USUNIĘCIA 

WSZELKICH 
MIKROORGANIZMÓW 
WYSTĘPUJĄCYCH W 

POWIETRZU

UV STERIL AIR SYSTEM
Przebadany i posiadający innowacyjny design, 
rozwiązuje problemy bezpośredniej i pośredniej 
ekspozycji na krótkofalowe promieniowanie 
ultrafioletowe (UV-C 253,7nm). Ponadto, oferuje 
trwałe stosowanie bez ryzyka dla obecnych osób.

OPATENTOWANY I CERTYFIKOWANY
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Schemat działania
zanieczyszczone 

powietrze
szkło anty UV-C

wentylator

odkażone powietrze

licznik 

filtr



CHROŃ SWOICH 
PACJENTÓW, SWOJEGO 

PRACOWNIKA – UV 
STERIL AIR SYSTEM – 

URZĄDZENIA 
DEZYNFEKCJI POWIETRZA 

ZAPOBIEGAJĄ 
ZAKAŻENIOM 
POWIETRZA, 
ZAPOBIEGAJĄ 

BIOLOGICZNEMU RYZYKU 
W MAKSYMALNYCH 

WARUNKACH 
BEZPIECZEŃSTWA. 

Skuteczność systemu sterylizacji UV STERIL AIR 
SYSTEM została potwierdzona certyfikatem przez 
autoryzowane instytuty państwowe oraz uniwersytety. 
W UV STERIL AIR SYSTEM zastosowano specjalne 
lampy UV TUV C o emisji 257,7nm w oparach rtęci pod 
niskim ciśnieniem powstającym w szczycie krzywej 
dzwonowej.
Lampy TUV C są wykonane z przezroczystego 
specjalnego szkła kwarcowego na promieniowania 
253,7nm, lecz są silnie nieprzezroczyste do 
promieniowania poniżej 200nm, aby uniknąć tworzenia 
się ozonu.
Dzięki nowej technologii UV STERIL AIR SYSTEM mod. 
SPECTRAL UV C może rozwijać się w komorze 
sterylizacyjnej 9500µW/cm2 UVGI (bakteriobójcze 
promieniowanie ultrafioletowe).
Specjalna konstrukcja komory sterylizacyjnej sprzyja 
przepływowi powietrza do bezpośredniego kontaktu ze 
specjalnymi lampami TUV C, które wytwarzają i skupiają 
promieniowanie.
Jądra komórek bakteryjnych, odpowiednio naświetlone, 
podlegają działaniu fotolizy, które zatrzymuje proces 
podziału i namnażania. Bakterie, zarodniki i wirusy 
poddane tak wysokiemu promieniowaniu 
ultrafioletowemu są niszczone do 99,99%.
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NAJWIĘKSZĄ ZALETĄ TEGO SYSTEMU JEST ABSOLUTNY 
BRAK NIEBEZPIECZEŃSTWA DLA CZŁOWIEKA, NIE MA 

WYCIEKU PROMIENIOWANIA  UV-C Z URZĄDZENIA.

Promieniowanie ultrafioletowe to promieniowanie elektromagnetyczne 
o długości fali od 100 do 400nm, usytuowane między widmem widzialnym
a promieniowaniem rentgenowskim. Promieniowanie ultrafioletowe jest 
niewidoczne i jest zwykle klasyfikowane w trzech konwencjonalnych 
pasmach:
-  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.
(Jeden nanometr odpowiada milionowej milimetra).

Najbardziej wydajnym sztucznym źródłem promieni UV-C o wysokiej 
intensywności są lampy, które wyładowują opary rtęci przy niskim 
ciśnieniu i mogą zapewniać jednorodne promieniowanie 
monochromatyczne o długości fali 250–265nm. Fundamentalne 
promieniowanie UV-C o maksymalnym działaniu bakteriobójczym jest 
reprezentowane przez linię widmową 254 nm (punkt, w którym kwasy 
nukleinowe mikroorganizmów mają maksymalną absorpcję).
Potrzeba ograniczenia obecności patogennych zarazków w powietrzu, 
przyczynia się do wzrostu popularności korzystania z  krótkofalowych 
promieni UV-C i są one bakteriobójcze ze względu na swój charakter 
fizyczny.
Działają poprzez wytwarzanie denaturacji białek w bakteriach lub pękanie 
dróg komórkowych poprzez działanie mechaniczne, wywołując śmierć 
mikroorganizmu (zniszczenie DNA).

PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE

Argumentem przeciwko takiemu 
pozytywnemu zmniejszeniu liczby 
bakterii jest znaczne zagrożenie 
promieniami, które w kontakcie 
ze skórą i oczami mogą 
powodować wysypkę i zapalenie 
spojówek.
Dlatego też normalne lampy 
wykorzystujące promienie UV-C 
powinny być stosowane podczas 
operacji, przy zabiegach tylko pod 
nieobecność osób, z oczywistym 
zmniejszeniem ich skuteczności 
z upływem czasu.
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ANALIZA MIKROBIOLOGICZNA 

Rys. 1 porównuje dane dotyczące poziomów zanieczyszczenia 
na zewnątrz z poziomami w pomieszczeniu usuwania odpadów. 
Ten ostatni został wykorzystany jako ekstremalny przykład 
zanieczyszczenia powietrza.
Zmierzono wartości zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego 
w celu uwzględnienia ich wpływu na poziomy zanieczyszczenia 
powietrza wewnętrznego, odnotowano o godzinie 9:30. 
Pierwszą próbkę pobrano o godzinie 11:45. Zauważalna jest 
redukcja liczby obecnych w powietrzu mikroorganizmów. 
Obliczenia oparte na liczbie zewnętrznych mikroorganizmów 
przenoszonych przez powietrze pokazują, że ta redukcja jest 
rzędu 50%. Końcowe wyniki pokazują radykalną zmianę liczby 
mikrobów obecnych w porównaniu do poziomów 
początkowych.
Przed użyciem lampy SPECTRAL UV poziom mikrobów 
obecnych w środku był wyższy niż poziom na zewnątrz. Po 
użyciu lampy poziom zanieczyszczenia w środku był praktycznie 
znikomy.

Rys. 1

URZĄDZENIA DO 
DEZYNFEKCJI 
POWIETRZA. 
ZAPOBIEGANIE 
ZAGROŻENIOM 
BIOLOGICZNYM.
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Przeprowadzono kolejny ważny test, pobierając próbki z obszaru wokół wlotów powietrza i dysz 

powietrznych, z których czyste powietrze wypływało na zewnątrz (patrz rys. 2).

Jak wynika z uzyskanych danych, poziom zanieczyszczenia drobnoustrojami był znacznie wyższy 

w próbkach niedezynfekowanego powietrza niż w powietrzu wypływającym z dysz.

Wydaje się zatem jasne, że lampa bakteriobójcza SPECTRAL UV jest prawdziwą pomocą w zwalczaniu 
i eliminowaniu drobnoustrojów przenoszonych przez powietrze. W celu przetestowania zdolności 
lampy do zapewnienia czystego powietrza, pomieszczenie o kubaturze 70 m3 spryskano laseczką 
sienną.
Następnie pobrano szereg próbek powietrza przez pewien okres, aby przetestować poziom 
zanieczyszczenia mikrobami w powietrzu. Próbki pobrano za pomocą S.A.S. system zarówno przed, 
jak i po włączeniu lampy bakteriobójczej SPECTRAL UV. Wyniki, jak widać na wykresie 3, 
przedstawiają drastyczne zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia mikrobami w tym okresie, co 
wyraźnie pokazuje, jak skuteczne jest to urządzenie w niszczeniu zarazków.

REDUKCJA POZIOMÓW DROBNOUSTROJÓW

Rys. 3

Rys. 2
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Mikroorganizm jest ogólną nazwą dla 
wszystkich organizmów, dowolnego 
systemu, które nie są widoczne gołym 
okiem. Mikroorganizmy obejmują 
bakterie, pleśnie, pierwotniaki, enzymy, 
wirusy i reprezentują najniższą formę 
życia.

MIKROORGANIZMY

ZAPOBIEGANIE 
ZAGROŻENIOM 
BIOLOGICZNYM
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BAKTERIE

Bakterie, ze względu na ich 
mikroskopijne wymiary oraz niskie 
wymagania pokarmowe i 
środowiskowe, są najbardziej 
rozpowszechnioną formą życia.
Występują wszędzie: w wodzie 
gruntowej, powietrzu.
Ich morfologia nie jest bardzo 
zróżnicowana, a ich forma jest 
głównie kulista lub w kształcie pręta.
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Komórka bakteryjna charakteryzuje się powłoką 
(ścianą bakteryjną), która pokrywa membranę 
plazmową.
Powłoka ta, składająca się z kilku warstw, ma funkcję 
utrzymania kształtu i sztywności komórki.
Za ścianą często znajduje się lekka kapsułka złożona z 
polisacharydów wydzielanych przez bakterie.
Nie mają prawdziwego jądra z membraną, która 
oddziela ją od cytoplazmy, a także izoluje 
morfologicznie identyfikujące chromosomy: 
chromosom bakteryjny oznacza pojedynczą 
cząsteczkę DNA, która zawiera całą genetykę 
informacji niezbędną dla danego gatunku.
Niektóre bakterie mają szczególne otoczenie 
(zarodniki) o ogromnej odporności na i wszystkie 
czynniki niszczące.
W szczególnych sytuacjach, takich jak wysoka 
temperatura lub ekstremalna suchość środowiska, nie 
tracą one wielokrotnie swoich zdolności. Zarodniki 
kiełkują, gdy warunki środowiskowe stają się 
sprzyjające.



Microrganismo è il nome generico di tutti
gli organismi, di qualunque gruppo
sistematico, che non siano visibili ad
occhio nudo.
I microrganismi comprendono i batteri, le
muffe, i protozoi, i fermenti ed i virus e
rappresentano la forma di vita più
semplice.

PLEŚNIE

Pleśnie są tlenowe i do wzrostu potrzebują atmosfery bogatej w tlen.
W związku z czym rozwijają się przede wszystkim na powierzchni zanieczyszczonych substratów.
Niektóre z nich to pasożyty ludzkie, zwierząt i roślin, a nawet mogą powodować poważne uszkodzenia.
Pleśnie mające bardziej zróżnicowaną strukturę, posiadają jądro komórkowe, a zatem należą do rodziny eukariotów.
Bez względu na ich klasyfikację taksonomiczną wszystkie grzyby, których grzybnia jest często widoczna w żywności, 
są nazywane pleśniawkami.
Wiele mikroskopijnych grzybów z rodzaju kropidlaka, pleśniaka, pędzlaka są ogólnie wskazane.
Żyją jak saprotrofy na różnych substancjach organicznych, tworząc wraz z ich owocowymi ciałkami pyłowy 
kwiatostan (grzybnię), często prezentujący zielone, niebieskie, brązowe lub czarne kolory, które charakteryzują 
spleśniałe pokarmy.
Formy w porównaniu do bakterii przeżywają lepiej niż w ekstremalnych warunkach środowiskowych.
Są odporne na obniżenie PH i zawartości wody lub na niskie temperatury, wykazując mniej drastyczne zahamowanie 
rozwoju niż większość bakterii.
Wiele pleśni zyskało duże znaczenie w medycynie ze względu na ich zdolność do przetwarzania różnych związków 
chemicznych (antybiotyków), które są bardzo skuteczne w leczeniu wielu chorób zakaźnych.
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WIRUSY
Wirusy tworzą grupę wymuszonych pasożytów 
wewnątrzkomórkowych.
Mają organizację biologiczną charakteryzującą się 
subkomórkowym poziomem strukturyzacji, ponieważ 
składają się one zasadniczo z materiału generycznego 
utworzonego z kwasu nukleinowego (DNA lub RNA), 
zamkniętego w pojemniku o charakterze aproteinowym 
(kaps), który chroni wirusowy genom. Wirusy nie mają 
systemów zdolnych do wytwarzania autonomicznej energii 
i zdolności biosyntezy, a zatem są w stanie wyrazić swoją 
patogenną moc tylko wtedy, gdy ich gen wprowadzony do 
komórki integruje się i uzupełnia kosztem komórki 
gospodarza.
Wirusy zostały zidentyfikowane jako czynniki 
odpowiedzialne za niektóre choroby ludzi, zwierząt, roślin 
i bakterii (bakteriofagi).

10
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ALERGENY

Należy zwrócić uwagę na to, co jemy i pijemy, na otaczające 
nas powietrze.
Pył zawiera wirusy, bakterie, zanieczyszczenia chemiczne i 
roztocza.
Wszystkie alergeny odpowiedzialne za problemy z 
oddychaniem, posiadają niewielkie cząsteczki zwane 
mikronami, które mogą pozostać zawieszone na długości w 
niewidzialnym pyle środowiska, w którym żyjemy.
Kichanie, zatkany nos, zaczerwienione oczy, trudności w 
oddychaniu i bóle głowy to typowe objawy alergii zarówno na 
pyłki, jak i kurz.
Fakt, że odchody roztoczy są bogate w alergeny, zwrócił uwagę 
badaczy na ich ekskrementy i spowodował problem z 
określeniem siły alergennej mikrośrodowisk.
W rzeczywistości zarówno roztocza, jak i ich szczątki rzadko 
zawierają zawieszone powietrze, ale cząsteczki ich kału są 
obfite. Podczas normalnego oddychania cząsteczki obecne w 
powietrzu są wdychane i wnikają głęboko w płuca i rurki 
oskrzelowe.
Istnieje korelacja między poziomem wdychanych alergenów 
powietrznych a występowaniem manifestacji alergicznych.

i PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ 
ZAPOBIEGAWCZYCH Z LAMPAMI 

BAKTERIOBÓJCZYMI JEST 
PODSTAWOWE
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Kod. 11200-11200-B

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 230V 50-60Hz

 42W

 95.8% 

 56m3/h
 29 dB  

ścienny / na podstawie

ciągła 

brak  

brak
 filtr wstępny we wlocie powietrza

 6000 godzin

         stałe 
tłoczone aluminium

szkło anty-UV-C

 2 UVC tubes 9W 

 235,7 nm

WSKAŹNIK NAPIĘCIA

ZUŻYCIE    
POZIOM OCZYSZCZENIA POWIETRZA 

ZASIĘG    
POZIOM HAŁASU    
MONTAŻ    
PRACA     
EMISJA ZEWNĘTRZNEGO UV-C  
POZIOM NIEBEZPIECZEŃSTWA    
WYPOSAŻENIE     
ŻYWOTNOŚĆ LAMP UV-C     
DYSZE POWIETRZNE   
OBUDOWA   
WŁĄCZNIK ŚWIATŁA     
LAMPY    
DŁUGOŚĆ FALI  
KOLOR     
WAGA    
WYMIARY

     Ral 9010
 3,5 Kg + 3,5 kg podstawa  

45x18x8 cm

AIR GERM UV
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Cod. 11300 - 11300-B

 230V 50-60Hz

 42W

 95.8% 

 56m3/h

 29 dB
 ścienny / na podstawie

 ciągła

 brak

WSKAŹNIK NAPIĘCIA  
ZUŻYCIE   
POZIOM OCZYSZCZENIA POWIETRZA

ZASIĘG     
POZIOM HAŁASU 
MONTAŻ     
PRACA     
EMISJA ZEWNĘTRZNEGO UV-C

POZIOM NIEBEZPIECZEŃSTWA

WYPOSAŻENIE    
 brak

  filtr wstępny we wlocie powietrza

 licznik

 6000 godzin

          stałe  
tłoczone aluminium

   szkło anty-UV-C 
2 UVC tubes 9W 

 235,7 nm

     Ral 9010

 4 Kg + 3,5 kg podstawa 

ŻYWOTNOŚĆ LAMP UV-C

DYSZE POWIETRZNE

OBUDOWA   
WŁĄCZNIK ŚWIATŁA    
LAMPY     
DŁUGOŚĆ FALI   
KOLOR    
WAGA    
WYMIARY     60x18x8 cm

 AIR GERM UV - C 

14

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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Cod. 11201

 230V 50-60Hz

 50W
WSKAŹNIK NAPIĘCIA    
ZUŻYCIE     
POZIOM OCZYSZCZENIA POWIETRZA

ZASIĘG     
POZIOM HAŁASU     

MONTAŻ     
PRACA     
EMISJA ZEWNĘTRZNEGO UV-C   
POZIOM NIEBEZPIECZEŃSTWA    
WYPOSAŻENIE     

 99,99% 
 100m3/h

 29 dB
 ścienny 

ciągła
brak
brak

filtr wstępny we wlocie 
powietrza

 6000 godzin
    stałe  

tłoczone aluminium

    szkło anty-UV-C 2 
UVC tubes 15W 

 235,7 nm

 Ral 9010

ŻYWOTNOŚĆ LAMP UV-C
DYSZE POWIETRZNE 

OBUDOWA 

WŁĄCZNIK ŚWIATŁA    
LAMPY   
DŁUGOŚĆ FALI 

KOLOR

WAGA   
WYMIARY

    5,5 kg      

100x18x8 cm

 SPECTRAL UV 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA



CO 2000 GODZIN postęp rzeczywistych godzin pracy jest sygnalizowany przez zielono-
żółto-czerwone diody LED.

PO 6000 GODZIN urządzenie wyłącza się i czerwona dioda LED miga.

Po ich wymianie, przycisk RESET, umieszczony na liczniku elektronicznym, umożliwia jego 
zresetowanie.

WSZYSTKIE urządzenia dezynfekcyjne UV STERIL AIR SYSTEM mogą być wyposażone w:

-ELEKTRONICZNY LICZNIK do sterowania filtrem przeciwpyłowym i prawdziwą żywotnością  
 lamp bakteriobójczych.

CO 2000 GODZIN należy wymieniać filtr przeciwpyłowy.

CO 6000 GODZIN należy wymieniać lampy bakteriobójcze (wewnętrze wkłady).

- JONIZATOR 

- PILOT
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CZYM SĄ JONY

Aby zrozumieć, czym jest jon, należy wrócić do ostatnich składników materii. Składniki 
materii stałej, ciekłej i gazowej są cząsteczkami, które same składają się z atomów. Każdy 
atom dowolnego pierwiastka chemicznego składa się z mniejszych cząstek naładowanych 
elektrycznie.
W normalnych warunkach atom wydaje się być neutralny elektronowo, ponieważ całkowity 
ujemny ładunek elektronów i dodatni ładunek jądra neutralizują się dokładnie. Może się 
zdarzyć, że atom, cząsteczka lub fragment cząsteczki straci lub zyska jeden lub więcej 
elektronów w stosunku do tych, które ma, gdy jest neutralny.
Te naładowane ciała nazywane są jonami. Zatem jonizacja jest niezbędnym krokiem do 
ekstrakcji elektronu z zewnętrznej orbity atomu i jest to możliwe, gdy dostarczana jest 
energia.
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 jonizator powietrza

ujemne jony



CZYM JEST JONIZACJA POWIETRZA
Jest to nazwa nadana tym cząsteczkom powietrza, gdy są one związane z ładunkiem 
elektrycznym, czy to dodatnim, czy ujemnym.
Ten efekt osiąga maksimum w powietrzu górskim, gdzie ilość zjonizowanych cząstek 
powietrza jest większa niż 4000 na cm3. Należy rozumieć, że w cm3 znajduje się ogółem 
ponad 2 miliony cząstek, z których tylko minimalna część jest jonizowana.
Ta niewielka część cząstek ma fundamentalny wpływ na życie istot żywych, zwierząt i 
roślin , a w szczególności człowieka.
Z rozkładu ładunku dodatniego lub ujemnego może zależeć zdrowie, wzrost, wydajność 
operacyjna wielu żywych istot.

JAK POWSTAJE UJEMNA JONIZACJA
Technicznie można wytwarzać ogromne ilości jonów ujemnych, stosując fizyczną zasadę 
podniesienia punktu sworznia do podwyższonego potencjału, aż do uzyskania 
spontanicznej emisji elektronów (zwanej również efektem korony). Zasada ta, z założenia 
bardzo prosta, wymaga pewnej dokładności w realizacji.
Aby móc długo funkcjonować pod wysokim napięciem, należy zbadać ze szczególnym 
uwzględnieniem dobór komponentów, konstrukcji i połączeń elektrycznych.

Elektrony emitowane przez jonizator ładują ujemnie cząsteczki tlenu i azot atmosferyczny, 
tworząc w ten sposób jony ujemne. Cząsteczki tego samego znaku odpychają się 
wzajemnie i zwiększają prędkość osadzania się zawieszonych cząstek, które przez 
przyciąganie elektrostatyczne są wyciągane z ziemi i z powierzchni.
Dlatego zachodzące zjawiska fizyczne są raczej proste; należy pamiętać, że różne 
czynniki, takie jak temperatura, wilgotność itp. mogą mieć wpływ na jonizację powietrza.
Bakterie przenoszone drogą powietrzną ulegają redukcji, ponieważ zwykle są one 
agregowane do cząsteczek pyłu, tworząc duże jony dodatnie.
To samo dzieje się z zapachami składającymi się z cząsteczek gazowych.
Podsumowując, nawilżacze służą podwójnemu działaniu:

1) Zwiększają prędkość osadzania się dymu papierosowego i pyłu atmosferycznego, do
którego mogą się gromadzić substancje zanieczyszczające, a tym samym określają
rzeczywiste i prawidłowe oczyszczanie powietrza.

2) Przywracają w zamkniętym i stojącym powietrzu naturalną równowagę jonową,
generującą ujemne jony witalne, równe tym, jakie dają zjawiska atmosferyczne.

CO SIĘ DZIEJE Z JONIZATORAMI POWIETRZA

18



 SPECTRAL UV-C 
ODDZIAŁ SZPITALNY

Cod. 11235 - 11235-B

 230V 50-60Hz

 85W

 99.99% 

 100m3/h

 29 dB

ścienny / na podstawie
 ciągła

 brak

WSKAŹNIK NAPIĘCIA    
ZUŻYCIE     
POZIOM OCZYSZCZENIA POWIETRZA
ZASIĘG

POZIOM HAŁASU      

MONTAŻ    
PRACA     
EMISJA ZEWNĘTRZNEGO UV-C

POZIOM NIEBEZPIECZEŃSTWA   
WYPOSAŻENIE

         brak

 filtr wstępny we wlocie powietrza

 licznik

 6000 godzin

tłoczone aluminium 

szkło anty-UV-C 

 2 UVC tubes 36W 

 235,7 nm

        Ral 9010

 5,5 Kg + 4,5 kg podstawa
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ŻYWOTNOŚĆ LAMP UV-C
DYSZE POWIETRZNE 

OBUDOWA 

WŁĄCZNIK ŚWIATŁA    
LAMPY   
DŁUGOŚĆ FALI 

KOLOR

WAGA   
WYMIARY

 stałe

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

100x18x8
120x18x8



LIGHT ENERGY UV 
Cod. 11208

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 230V 50-60Hz

 147W

 99.99% 

 100m3/h

 29 dB
ścienny / na podstawie 

ciągła

 brak 
  brak

 filtr wstępny we wlocie powietrza

 6000 godzin
   stałe  

tłoczone aluminium

    szkło anty-UV-C   
2 UVC tubes 30W 

 235,7 nm
     Ral 9010

 13 Kg + 3,5 kg podstawa      

180x18x8 cm
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WSKAŹNIK NAPIĘCIA    
ZUŻYCIE     
POZIOM OCZYSZCZENIA POWIETRZA 

ZASIĘG   

POZIOM HAŁASU     
MONTAŻ    
PRACA     
EMISJA ZEWNĘTRZNEGO UV-C 

POZIOM NIEBEZPIECZEŃSTWA   
WYPOSAŻENIE

ŻYWOTNOŚĆ LAMP UV-C 

DYSZE POWIETRZNE 

OBUDOWA 

WŁĄCZNIK ŚWIATŁA    
LAMPY   
DŁUGOŚĆ FALI 

KOLOR

WAGA   
WYMIARY



GENIUS 485J CTI 
Urządzenie do dezynfekcji powietrza
Ciągła praca w zamkniętym cyklu
Technologia UCGI (Bakteriobójczy System Ultrafioletowy) 
Napromieniowanie 485J/m2 ( λ 253,7nm) 
Uzdatnianie powietrza 400m3/h
Stopień dezynfekcji 99,99% (rif. Prątek gruźlicy)

Stosowanie w obecności osób - bez ryzyka
Zachowanie dezynfekcji w czasie rzeczywistym
Brak ozonu
Ogólny wyłącznik i bezpiecznik
Zasilanie elektroniczne
Zasilanie elektroniczne do monitorowania filtrów i przewodów 
Kontrola optycznego urządzenia bezpieczeństwa
Pilot
Jonizator powietrza – ujemne jony
Stojak
Filtr

 230V 50-60Hz

 380 W

 99.99% 

 400 m3/h

 35 dB
śienny / na podstawie 

 ciągła

 brak

     brak

 filtr wstępny we wlocie powietrza

 6000 godzin

 stałe  

tłoczone aluminium

  szkło anty-UV-C 

6 tubes UVC 55W

 235,7 nm

 Ral 7035

WSKAŹNIK NAPIĘCIA     
ZUŻYCIE     
POZIOM OCZYSZCZENIA POWIETRZA

     25 Kg  

110x37x16 cm

DZIĘKI NAJNOWSZEJ TECHNOLOGII GENIUS 485J CTI MOŻE 
ROZWINĄĆ 48.500µW / cm2 UVGI (bakteriobójcze 
promieniowanie ultrafioletowe) WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA 
STERYLIZACYJNEGO.
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ŻYWOTNOŚĆ LAMP UV-C 

DYSZE POWIETRZNE 

OBUDOWA 

WŁĄCZNIK ŚWIATŁA    
LAMPY   
DŁUGOŚĆ FALI 

KOLOR

WAGA   
WYMIARY

ZASIĘG   

POZIOM HAŁASU     
MONTAŻ    
PRACA     
EMISJA ZEWNĘTRZNEGO UV-C 

POZIOM NIEBEZPIECZEŃSTWA   
WYPOSAŻENIE

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Ilustracja pokazuje dawki promieniowania ultrafioletowego niezbędne do zniszczenia różnych mikroorganizmów. Jak widzimy, zarodniki 
grzybów są oczywiście najbardziej odpornymi gatunkami w porównaniu z wirusami i bakteriami. Kropidlak czarny i Rozłożek czerniejący 
są zarodnikami bardziej odpornymi na długość krótkiej fali promieniowania ultrafioletowego. Pędzlak jest 10-krotnie odporniejszy, 
podczas gdy Cladosporium i Kropidlak żółty można wyeliminować za pomocą połowy dawki stosowanej dla bardziej odpornych 
zarodników.

Analiza mikrobiologiczna
Celem tej analizy była ocena skuteczności UV STERIL AIR SYSTEM - GENIUS 485J CTI w procesie sterylizacji powietrznej i trwałość 
jego efektu.
Do eksperymentu przygotowano hermetycznie zamknięte pomieszczenie; objętość otoczenia wynosi około 38 m3 (5 x 3 x 2,5 m).
Pomieszczenie zostało wysterylizowane przed każdą próbą, aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego podczas analizy.
Do eksperymentów użyto opornych gatunków grzybów.
Następnie pomieszczenie zostało zanieczyszczone atomizując biologicznie zawieszone cząstki za pomocą rozpylacza o nazwie 
„ULTRALITE”, który rozpyla cząsteczki o średnicy od 20 do 80 µm, umieszczonego na środku pomieszczenia, w odległości około 2,5 m 
od SYSTEMU STERIL AIR-GENIUS 485J CTI
Kontrole zostały wykonane za pomocą systemu „SAS, super 90” (International PBI, Mediolan), który może inspirować znane objętości 
powietrza.
Każda próba obejmowała 2 serie rysunków w dwóch różnych punktach pomieszczenia, odpowiednio w środku i po przeciwnej stronie.
 Wskazane wyniki wyrażone są w UFT/m3.
Wzór wydajności lamp UV określa procent zniszczenia zarodników:
e% = (zniszczone zarodniki/początkowe zarodniki) x 100
e% = [(t1 - tn) / tn] x 100
tn = t2, t3, t4, t5, t6.
Wyniki wskazują na skuteczność niszczenia mikrobiologicznego bardziej odpornych zarodników (Kropidlak czarny i Rozłożek 
czerniejący) w 150 min.. Krótko mówiąc, na podstawie uzyskanych wyników, możemy stwierdzić, że UV STERIL AIR SYSTEM - GENIUS 
485J CTI faktycznie pokazał, jak zdecydowanie zniszczyć skażenie mikrobiologiczne środowiska w jak najkrótszym czasie. Dlatego 
można go stosować w każdej atmosferze, w której wymagana jest ochrona i kontrola sanitarna. 

GENIUS 485J CTI
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DAWKI UV O 253,7 NM NIEZBĘDNE DO INAKTYWACJI NIEKTÓRYCH GATUNKÓW 
MIKROORGANIZMÓW OD 90% DO 99,99%

Urządzenie do dezynfekcji w powietrzu za pomocą UVGI (bakteriobójcze promieniowanie 
ultrafioletowe). Ograniczenie zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza 

w najwyższych warunkach bezpieczeństwa w obecności personelu.
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 UV STERIL DUCT CI

Mod. K 255  

DANE TECHNICZNE

 230V 50-60Hz

 120W

 99.999% 

 brak

WSKAŹNIK NAPIĘCIA 

ZUŻYCIE    

POZIOM OCZYSZCZENIA POWIETRZA 

OZON     

WYPOSAŻENIE       ° elektroniczny licznik 

kontroli lampy i wymiany filtra 

 ° jonizator powietrza

 6000 godzin 

stal malowana epoksydowo   

n° 2 UVC tubes 55W

ŻYWOTNOŚĆ LAMP UV-C 

OBUDOWA    

LAMPS UV-C     

DŁUGOŚĆ FALI     

MONTAŻ   

WYMIARY    

     235,7 nm   

montaż kanałowy  

27x67x12,5 cm

szpitalach

laboratoriach dentystycznych

gabinetach lekarskich

gabinetach weterynaryjnych

laboratoriach analitycznych

przemyśle farmaceutycznym

laboratoriach spożywczych

hodowlach

do produkcji żywności i napoi

domach

biurach

Główne zastosowania badanego UV STERIL 

DUCT do dezynfekcji powietrza w układzie 

klimatyzacji można wykorzystać w:
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OPIS I FUNKCJA
UV STERIL DUCT jest stosowany do przewodów wentylacyjnych instalacji klimatyzacyjnych.
UV STERIL DUCT jest wyposażony w szczególne lampy ultrafioletowe o działaniu bakteriobójczym, 
które są wprowadzane do kanału napowietrzającego.
UV STERIL DUCT ma mechaniczne filtry, które zapobiegają tworzeniu się pyłu na lampach.
Wysoko skoncentrowane poziomy bakteriobójczego promieniowania ultrafioletowego (UVGI) wewnątrz 
kanału powietrznego pozwalają na stałą i ciągłą sterylizację.
UV STERIL DUCT jest wyposażony w specjalny licznik elektroniczny, który monitoruje trwałość 
specjalnych lamp bakteriobójczych.
UV STERIL DUCT jest skompletowane z generatorem elektronowym „źródłem jonów bakteriobójczych”, 
który wzbogaca powietrze jonów ujemnych (bardzo zdrowe).

     JONIZACJA POWIETRZA W INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ
W otoczeniu, w którym znajduje się kanalizowana instalacja do uzdatniania powietrza, niedogodności 
związane z jonizacją powietrza charakteryzują się przede wszystkim czarnymi osadami w pobliżu wlotu 
powietrza.
Wzdłuż kanałów powietrze jest polaryzowane elektrycznie z powodu ścierania na ścianach. Powietrze 
jest jonizowane dodatnio, powodując przenoszenie mocy do zawieszonych cząstek i ich wytrącanie.
W ten sposób zawieszone cząstki są elektrycznie spolaryzowane, osadzają się w pobliżu wlotów 
powietrza i zbyt wiele jonów dodatnich rozprasza się w otoczeniu.
Aby uniknąć tych niedogodności, kanały muszą być połączone na podłodze, powietrze musi być 
skutecznie filtrowane i wzbogacone jonami dodatnimi przed uwolnieniem w pomieszczeniu.
Najbardziej poprawną i racjonalną interwencją jest zainstalowanie odpowiednich filtrów, aby 
zablokować cząstki, zmieniając również równowagę jonów za pomocą elektronicznych emiterów jonów 
ujemnych.
STERIL DUCT jest wyposażony w źródło jonów ujemnych, które neutralizują dodatnie rozpraszanie 
mocy w powietrzu kanalizacji.
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URZĄDZENIE STERYLIZACJI POWIETRZA
Źródła zanieczyszczeń wewnętrznych uwalniających zanieczyszczenia w powietrzu, są pierwszymi 
odpowiedzialnymi za problemy związane z jakością powietrza w pomieszczeniu.
Głównymi źródłami są ludzie i ich aktywność, materiały budowlane wraz z obróbką powietrza. 
System wentylacji źle działający lub zła pozycja zatyczek powietrznych, obok zanieczyszczonych 
obszarów, może wskazywać na wysoką penetrację zanieczyszczeń z zewnątrz.
Systemy klimatyzacyjne mogą również stać się agarem zliczającym rośliny dla pleśni i innych 
zanieczyszczeń biologicznych, rozprzestrzeniających je w całym budynku.
Inne możliwe źródła mikro-zrzucania organizmów to nawilżacze i systemy klimatyzacji.
W rzeczywistości wysoki poziom wilgotności i nieodpowiednia konserwacja tych aparatów wywołują 
indukcję i namnażanie mikroorganizmów, które są następnie rozszerzane z instalacji dystrybucji 
powietrza.
W rzeczywistości wiele badań wykazało, że środki wzmacniające roślin centralnych są płytkami 
przeciwlicznymi dla bakterii termofilnych / termoodpornych i zbiorników endotoksyn bakteryjnych.
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Outside-air duct distribution -  dystrybucja kanałów powietrza zewnętrznego 
return air duct -  kanał powietrza powrotnego
preheating -  rozgrzanie
spray chamber  -  komora natryskowa
cooling tower -  wieża chłodnicza
steam dryer -  suszarka parowa
fan -  wiatrak
filter -  filtr
air mixing plenum -  komora mieszania powietrza
air intake -  wlot powietrza
UV Steril Duct -  UV Steril Duct



W domowych nawilżaczach stwierdzono również obecność mezofilów grzybów.
Innymi źródłami zanieczyszczeń są suche chłodnie kominowe systemów klimatyzacyjnych wraz z 
wewnętrznymi powierzchniami kanałów wentylacyjnych.
Badania nad infekcjami wywołane przez mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza lub systemy 
wentylacyjne wskazują, że zanieczyszczenie mikrobiologiczne jest ściśle związane z niskimi 
warunkami higienicznymi budynków, przeludnieniami lub niewystarczającą konserwacją instalacji 
klimatyzacyjnej.
Wewnętrzne zanieczyszczenie mikrobiologiczne jest źródłem wielu chorób infekcyjnych, takich jak 
gorączka, ospa wietrzna, odra, zapalenie płuc.
Niektóre bakterie, takie jak Legionella pneumophila, niektóre gatunki Pseudomonas i Acinetobacter, ze 
względu na ich rozmnażanie i wrzucanie do przewodów instalacji klimatyzacyjnych, były 
odpowiedzialne nawet za niektóre epidemiczne zapalenie płuc.
Patologie wynikające z jakiegokolwiek konkretnego czynnika obecnego w powietrzu, zarówno kurzu, 
jak i bakterii, są uwzględnione w grupie zwanej BRI „Chorobą związaną z budynkiem”, chorobami 
układu oddechowego, takimi jak astma, grypa, zapalenie pęcherzyków płucnych, choroba legionistów. 
Te patologie mają znaczące reperkusje społeczne dla dużej liczby zaangażowanych osób, które muszą 
leczyć się za pomocą określonych leków przy nieuniknionym wzroście kosztów.
Należy zwrócić uwagę na infekcje przenoszone do szpitali, w których „infekcje szpitalne” mogą 
powstawać poprzez zrzucanie mikroorganizmów przez kanały systemów klimatyzacyjnych.
Możliwość przeniesienia infekcji na społeczności, takie jak szkoły, przedszkola, więzienia, koszary, 
biura, pozwalają nam zrozumieć, jak ważne jest badanie skutecznego ryzyka mikrobiologicznego i jak 
najlepiej zapobiegać niezbędnej higienicznej interwencji otoczenia, aby zapobiec epidemii.
KOVER Srl w swoich badaniach opracował innowacyjny aparat do sterylizacji powietrza w instalacji 
klimatyzacyjnej,  aby zindywidualizować nowe i skuteczne systemy zapobiegania zanieczyszczeniom 
mikrobiologicznym powietrza w pomieszczeniu.
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Notatki





Dystrybutor w Polsce:

80-460 Gdañsk
ul. Cienista 21

tel./fax: 58 302 99 25 
tel.kom.: 601 244 640 

www.fach-med.pl 
biuro@fach-med.pl


