PRZEPŁYWOWY STERYLIZATOR
POWIETRZA
Działanie sterylizujące (wiruso/bakteriobójcze) sterylizatora powietrza
PureAir polega na absorbowaniu promieniowania UV-C przez kwasy
nukleinowe i białka mikroorganizmów, co wypacza strukturę ich materiału genetycznego i tym samym je zabija.
•

Profesjonalny sterylizator UV-C do dezynfekcji
powietrza w pomieszczeniach,

•

Niszczy wirusy i drobnoustroje,

•

Potwierdzona skuteczność promieniowania UV-C,

•

Wszechstronne zastosowanie,
Bezpieczna praca w obecności ludzi.

1

dezynfekowana
kubatura

do 180 m³

2

długość fali UV-C

253,7 nm

najskuteczniejsze promieniowanie przy sterylizacji

3

skuteczność redukcji
drobnoustrojów

min. 97%

potwierdzona badaniami producentów lamp UV

4

trwałość
promienników

8000 h

Działanie sterylizujące lamp UV
Sterylizator PureAir przeznaczony jest do dezynfekcji powietrza
w pomieszczeniach. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu promieniowania ultrafioletowego UV-C, dezaktywującego bakterie, wirusy, grzyby,
pleśnie, drożdże i inne mikroorganizmy.
Promieniowanie UV-C zmienia strukturę białek cytoplazmatycznych
oraz kwasów nukleinowych, co w konsekwencji prowadzi do zmiany
w budowie DNA mikroorganizmu. W wyniku zachodzącej reakcji chemicznej szkodliwy patogen zostaje unicestwiony.
Dedykowany do użycia w pomieszczeniach użyteczności publicznej,
firmach, dla zapewnienia ochrony pracowników i klientów, poprzez
zminimalizowanie możliwości zakażenia wirusami lub innymi mikroorganizmami chorobotwórczymi.

Skuteczne podniesienie poziomu czystości mikrobiologicznej w pomieszczeniach

Czystość mikrobiologiczna powietrza w pomieszczeniach jest kluczowa dla ochrony życia i zdrowia ludzkiego, gdyż powietrze jest jedną z dróg przenoszenia
groźnych patogenów. W dobie walki z epidemią wyraźnie
widać potrzebę wprowadzania innowacyjnych rozwiązań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa
klientów, pacjentów oraz personelu wielu placówek.
Wychodząc naprzeciw tym problemom stworzyliśmy
produkt sterylizujący powietrze w pomieszczeniach
z wykorzystaniem promieniowania UV-C.
Dzięki zastosowanym 4 niezależnym promiennikom
łącznej mocy 36 W i nominalnemu przepływowi powietrza na poziomie 180m³/h sterylizator PureAir
jest idealny do użycia w małych i średnich pomieszczeniach, z dużą rotacją ludzi. Wzbudzany sterylizatorem delikatny przepływ powietrza w pomieszczeniu
pozwala dokładnie zneutralizować chorobotwórcze
mikroorganizmy.

Sterylizacja powietrza promieniami UV-C
Promieniowanie ultrafioletowe UV jest falowym promieniowaniem elektromagnetycznym, podobnie jak promieniowanie rentgenowskie, fale radiowe lub światło. Jego
spektrum zostało podzielone na 3 obszary:
UV-A – dł. fali w zakresie: 400 nm – 315 nm,
UV-B – dł. fali w zakresie: 315 nm – 280 nm,
UV-C – dł. fali w zakresie: 280 nm – 100 nm.

Działanie tego ostatniego, promieniowania UV-C, określa się mianem „promieniowania biobójczego”, gdyż mikroorganizmy poddane promieniowaniu o długości fali
w zakresie 250-270 nm ulegają zniszczeniu.
UV-C jest promieniowaniem wysokoenergetycznym.
Energia fotonów pochłoniętych przez kwasy nukleinowe powoduje przerwanie wiązań molekularnych DNA
i RNA, co skutkuje dezaktywacją mikroorganizmów.*
*Paul J. Meechan and Christina Wilson: “Use of Ultraviolet Lights in Biological Safety”

Rozkład spektralny promieniowania
lamp bezozonowych

Trwałość promienników
OSRAM PURITEC® HNS®

Jak działa przepływowy
sterylizator powietrza?
Sterylizacja powietrza za pomocą promieniowania UV-C
odbywa się wewnątrz komory dezynfekcyjnej urządzenia.
Powietrze jest zasysane z otoczenia i przepływa przez
wewnętrzny kanał sterylizujący. Dzięki zastosowaniu
odpowiednio długiego kanału oraz promienników UV-C
o wysokim natężeniu promieniowania następuje
neutralizacja wirusów i drobnoustrojów, zapewniając
czystość wyrzucanego na zewnątrz powietrza.
Zamknięta komora sterylizacyjna UV-C oraz brak
wydzielania ozonu umożliwiają ciągłą pracę urządzenia w obecności ludzi. Dzięki sterylizatorowi PureAir
nie musisz przerywać pracy na czas sterylizacji, jak ma
to miejsce w przypadku zwykłych lamp UV.

Najważniejsze korzyści
z zastosowania sterylizatora PureAir:
•

Minimalizacja ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2
wywołującym COVID-19,

•

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa,

•

Stała, intensywna dezynfekcja powietrza w obecności ludzi
– w pełni bezpieczna dla klientów i pracowników,

•

Skuteczne usuwanie bakterii, wirusów, grzybów, pleśni,
drożdży i innych mikroorganizmów,

•

Stworzenie bariery ochronnej przed rozprzestrzenianiem się
drobnoustrojów chorobotwórczych w pomieszczeniu,

•

Maksymalna skuteczność sterylizacji dzięki wykorzystaniu czterech
promienników renomowanej firmy OSRAM o łącznej mocy 36 W,

•

Produkt energooszczędny, przyjazny dla zdrowia człowieka
i środowiska,

•

Wygoda użytkowania dzięki kulom transportowym,

•

Nowoczesny, estetyczny wygląd pasujący do każdego pomieszczenia,

•

Łatwość obsługi,

•

Odporność na korozję dzięki wykonaniu ze stali
kwasoodpornej AISI 304,

•

Wspieranie polskiego przemysłu – produkt polski.

Korzyści stosowania promienników
OSRAM PURITEC® HNS®:
• Skuteczne i ekologiczne odkażanie bez środków chemicznych,
• Niewielka zawartość rtęci,
• Długa trwałość dzięki specjalnej powłoce,
• Bez ozonu.

Obszary zastosowania:
• Gabinety lekarskie, zabiegowe,
opatrunkowe, sale chorych, izby
przyjęć, izolatki,
• Gabinety dentystyczne,
laboratoria, apteki,
• Salony fryzjerskie, kosmetyczne,
barberskie, tatuażu i piercingu,
• Sklepy, apteki, punkty usługowe,
• Hotele, pensjonaty,
• Restauracje, lokale
gastronomiczne,
• Sanatoria i uzdrowiska,
• Mieszkania i domy,
• Szatnie, przebieralnie,
• Inne.

Specyfikacja techniczna
Przepływowy sterylizator powietrza PureAir
Konstrukcja

Stal kwasoodporna AISI 304

Zasilanie

230 V 50 Hz

Wydajność znamionowa wentylatora

180 m3/h

Promienniki (producent i oznaczenie produktu)

OSRAM PURITEC® HNS®

Moc znamionowa UV-C

36 W (4 x 9 W)

Promieniowanie

253,7 nm długości fali UV-C
(najskuteczniejsze przy sterylizacji)

Trwałość promiennika

8 000 h

Zalecany czas pracy urządzenia

8/24 h

Wymiary

250 x 250 x 930 mm

Waga

15,3 kg
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