Χ-STICK SYSTEMS
ULTRAVIOLET AIR & OBJECT PURIFICATION SYSTEMS

The foundation
of comfort.
X-STICK WIFI Control

Απομακρυσμένη
διαχείριση και
επίβλεψη του
εξοπλισμού σας.

Χ-STICK Applications
ULTRAVIOLET AIR & OBJECT PURIFICATION SYSTEMS

Chemical-Free
Cost-Efficient
Environmentally Friendly

Fcu & Duct
inserted Applications

Ventilation &
Air Handling Units..

UVC light for air and
Surface Applications

Air conditioners
Split & fan coil unit.

Με όραμα, και σταθερά βήματα, η εταιρία μας, ανταποκρίνεται στις
νέες προκλήσεις της αγοράς και καινοτομεί για ακόμα μια φορά......
Υλοποιούμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια ολοκληρωμένη σειρά λαμπτήρων υπεριώδους
ακτινοβολίας (Χ-STICK). Εφαρμογές συστημάτων με
αυστηρά πρότυπα ποιότητας αέρα
εσωτερικού χώρου και επιφανειών. Σχεδιάζουμε και παράλληλα υλοποιούμε όλες τις ηλεκτρονικές
εφαρμογές και αυτοματισμούς για τα προϊόντα μας. Έχουμε την τεχνογνωσία, εξοπλισμό
και αξιόπιστους συνεργάτες ώστε να παρέχουμε ένα ασφαλές προϊόν υψηλών προδιαγραφών
στη χώρα μας.

Αντιπροσωπείες με παγκόσμια αναγνώριση..
Η καναδική εταιρία Sanuvox Technologies Inc. μας έχει διαθέσει αντιπροσώπευση των συσκευών
της παρέχοντάς μας προηγμένα συστήματα, και επιστημονικές πληροφορίες, με άμεση ενημέρωση
για όλο το φάσμα των αποτελεσμάτων της καταπολέμησης των μολυσματικών φορτίων. Οι
μηχανικοί της εταιρίας μας εκπαιδεύονται από ένα οργανισμό με 25 έτη εμπειρία στην κατασκευή
και εφαρμογή συστημάτων της υπεριώδους ακτινοβολίας.

Αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
Από το Βιοπαθολογικό τμήμα της εταιρίας μας στα απαραίτητα σημεία του κτηρίου με σκοπό τη
συλλογή πληροφοριών και τον ακριβή προσδιορισμό του μικροβιακού φορτιού που έχουμε να
αντιμετωπίσουμε. Επανέλεγχος εφαρμογής για την ποιότητα αέρα και επιφανειών του χώρου
σας,ώστε να έχετε αποτελέσματα προς αντιπαράθεση μετά την εφαρμογή.

Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας.
Οι μηχανικοί της εταιρίας μας παρέρχονται από μια μεγάλη πορεία στον τομέα των μηχανολογικών
εφαρμογών. Είμαστε πάντα δίπλα στους συνεργάτες μας με αυστηρούς έλεγχους των προϊόντων μας
και την άμεση ενημέρωση αυτών για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία της υπεριώδους
ακτινοβολίας.

Με συνεχή επένδυση στις πιστοποιήσεις των προϊόντων μας.
Λόγω της συνεχιζόμενης επένδυσής μας στην έρευνα και ανάπτυξη των συστημάτων μας σε αέρα
και των επιφάνειες διαθέτουμε σειρές προϊόντων και εφαρμογών με όρια αποδοχής από
οργανισμούς όπως , WHO ,EPA, CDC, ASHRAE. Το κέντρο μελετών έρευνας και πιστοποίησης
των λαμπτήρων μας είναι η Ιταλική εταιρία KAPA ENGINEERING S.r.l και πλέον διαθέτουμε μια
πλήρη σειρά ποιστοποιημένων λαμτήρων από 9 έως 120 W

Η υπεριώδη ακτινοβολία είναι ένα καθαρό φυσικό προϊόν που μπορεί μόνο
να μας ωφελήσει ακόμα και σε ακραία φαινόμενα πανδημίας.
Πρέπει να τη χρησιμοποιούμε με σεβασμό και με όλα τα απαραίτητα
μέτρα ασφαλείας για εμάς και τους γύρω μας.

made in GREECE

Gate to the world

Χ-STICK RACK SYSTEMS
ULTRAVIOLET AIR & OBJECT PURIFICATION SYSTEMS

Η μονάδες Χ-STICK RACK CONTROL είναι εξοπλισμένες με συστοιχίες
διαφορετικών μεγεθών και ισχύος.

λαμπτήρων υπριώδους ακτινοβολίας UVC

Τοποθετούνται σε αυτόνομες ειδικές βάσεις ή σε ένα πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι και η διάταξη τους αναγκάζει τον αέρα να
κινηθεί μέσα από το σύστημα με σκοπό να μεταδώσει άμεσα τη μέγιστη υπεριώδη ακτινοβολία.
Εχουν το μέγιστο αποτέλεσμα με αποστείρωση στις εκτεθειμένες επιφάνειες, τον αέρα και στα στοιχεία των κεντρικών
κλιματιστικών μονάδων από μικρόβια όπως Bacillus, Coli, Clostridium, Legionella, Vibrio, Salmonella,Pseu- domonas,
Staphylococcus.
Η μικροβιακή συσσώρευση είναι αναπόφευκτη στις κεντρικές κλιματιστικές μονάδες και έχει ως αποτέλεσμα αυξημένη αντίσταση
στη ροή του αέρα , απώλεια της θερμικής απόδοσης και το σημαντικότερο τη μετάδοση μολυσματικών ασθένειων που μπορούν
να οδηγήσουν ακόμα και σε απώλεια ζωής.
Η εγκατάσταση του Χ-STICK RACK CONTROL ξεκινά να λειτουργεί τη στιγμή
που ενεργοποιούνται οι ισχυροί λαμπτήρες UV-C του συστήματος. Άμεσα
οφέλη από ένα καθαρό πηνίο εξατμιστή, αυξημένη μεταφορά θερμότητας η
ψύξης και βελτιωμένη ροή αέρα με σημαντική μείωση των ατμοσφαιρικών
ρύπων.

Μετά την εγκατάσταση, το 99% + του βιοφίλμ που ζούσε στην
επιφάνεια του πηνίου σκοτώνεται από την ενέργεια UV-C και πλέον
δεν μπορούν να αρχίσουν να αναπτύσσονται νέες μολυσματικές
αποικίες όταν το σύστημα είναι σε λειτουργία.

Ο πελάτης μας έχει πραγματικό όφελος:
● Από την απομάκρυνση μολυσματικών φορτίων.

● Μείωση της πτώσης πίεσης.
● Αύξηση της μεταφοράς θερμότητας.
● Αύξηση απόδοσης τους συστήματος
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Χ-STICK FD
Aποστείρωση τοπικών κλιματιστικών
συσκευών με την τεχνολογία UVC.
Λαμπτήρες Χ-STICK FD με εκπομπή υπεριώδους
ακτινοβολίας UVC χωρίς όζον αποτελούν ιδανική λύση για την
αποστείρωση του αέρα και των εσωτερικών επιφανειών,του
στοιχείου των τοπικών κλιματιστικών συσκευών. Εξαιρετικά
ανθεκτικά εξαρτήματα ώστε να λειτουργούν τέλεια σε συνθήκες
με υψηλή υγρασία, χαμηλή θερμοκρασία..
Η σειρά περιλαμβάνει μια επιλογή διαφορετικών μοντέλων από
18 εώς 120 watts. O λαμπτήρας είναι τοποθετημένος σε
πατενταρισμένη στιβαρή βάση από ανοξείδωτο ατσάλι AISI
Επιλέγουμε πάντα το σημείο που μπορούμε να έχουμε την
μετωπική επαφή με το στοιχείο της κλιματιστικής συσκευής..
Τοποθετούνται σε αυτόνομες ειδικές βάσεις και η διάταξη τους
αναγκάζει τον αέρα να κινηθεί μέσα από το σύστημα με σκοπό
να παραλάβει άμεσα τη μέγιστη υπεριώδη ακτινοβολία με
αποτέλεσμα την αποστείρωση στις εκτεθειμένες επιφάνειες, τον
αέρα και στα στοιχεία των κλιματιστικών συσκευών
Η μικροβιακή συσσώρευση είναι αναπόφευκτη και στις τοπικές
κεντρικές κλιματιστικές μονάδες και έχει ως αποτέλεσμα
αυξημένη αντίσταση στη ροή του αέρα , απώλεια της θερμικής
απόδοσης και το σημαντικότερο τη μετάδοση μολυσματικών
ασθένειων.
Η αποστείρωση ξεκινά να λειτουργεί τη στιγμή που ενεργοποιούνται οι ισχυροί λαμπτήρες UV-C του συστήματος και το βιοφίλμ
στην επιφάνεια του πηνίου σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα εξαλείφεται από την υπεριώδη ακτινοβολία με αποτέλεσμα την
ολοκληρωτική προστασία από την ανάπτυξη νέων μολυσματικών αποικιών,
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EΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:
 Μικροβιοκτόνος λαμπτήρας 254nm (Νon ozone)
 Ανοξείδωτη βάση λαμπτήρα με αντάπτορα ρευματοδότησης
 Ανοξείδωτη βάση στήριξης RACK
 Eξωτερικό πλαστικό ερμάριο διαχείρησης συσκευής IP55 που περιλαμβάνει:
 Ηλεκτρονικό τροφοδοτικό ισxύος.
 Σταθεροποιητής τάσης λαμπτήρα.
 Αντάπτορας σύνδεσης λαμπτήρα και παροχής
 (EXTRA) Ψηφιακός αισθητήρας διαφορικής πίεσης για την έναρξη λειτουργίας των λαμπτήρων
 (EXTRA) Ενσωματωμένη πλακέτα διαχείρησης και επίβλεψη της συσκευής μέσω wifi.
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Χ-STICK SPLIT
Aποστείρωση κλιματιστικών συσκευών & fancoils.
Οι Λαμπτήρες Χ-STICK (SPLIT) υπεριώδους ακτινοβολίας UVC
αποτελούν λύση για την αποστείρωση του αέρα και των
εσωτερικών επιφανειών σε οικιακά και επαγγελματικά κλιματιστικά.
Kαι σε αυτές τις συσκευές η εταιρία μας καινοτομεί με την ευκολία
της εγκατάστασης και τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας. Με το
κοντρόλ της συσκευής ενεργοποιούμε τη συσκευή και ορίζουμε το
χρόνο αποστείρωσης.(15 min έως 12.000 btu / 30 min έως
24.000 btu / 60 min έως 60.000 btu)
Επιλέγουμε το χώρο που θέλουμε να αποστειρώσουμε και ενεργοποιούμε το κλιματιστικό μας
στην επιθυμητή λειτουργία. Απομακρυνόμαστε από το χώρο και επιστρέφουμε αφού η
διαδικασία της αποστείρωσης έχει ολοκληρωθεί. Δεν πρέπει να υπάρχει κανείς στο χώρο
όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία. Επιστρέφοντας στο χώρο θα έχετε αποστειρώσει πλήρως
την επιφάνεια του στοιχείου του κλιματιστικού σας και το αέρα όλου του του δωματίου σας.
Εγκατάσταση σε ελάχιστο χρόνο και χωρίς μετατροπές στο σύστημα των κλιματιστικών. Μπορούν να εγκατασταθούν σε παλιά και νέα
συστήματα αερισμού & κλιματισμού, σε πλένουν μονάδων, στο τμήμα του στοιχείου ή στους αεραγωγούς προσαγωγής ή απαγωγής αέρα.
Εφαρμογή σε ξενοδοχειακές μονάδες για την αποστείρωση της συσκευής πριν και μετά την αποχώρηση του πελάτη και κτήρια που φιλοξενούν
ανθρώπους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. (Οι παρακάτω φωτογραφίες είναι από MIDEA PRIME 12.000 BTU)
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Ξεκινάμε την εγκατάσταση αφαιρώντας τη μάσκα του κλιματιστικού (εικ.1). Πρέπει να πραγματοποιηθεί χημικός καθαρισμός στις επιφάνειες του
στοιχείου ώστε η υπεριώδης ακτινοβολία να εισχωρήσει σε βάθος και να απολυμάνει ακόμα και τα ποιο βαθιά εσωτερικά σημεία του στοιχείου.
Στη συνέχεια όπως βλέπετε και στην εικόνα (εικ.2) η τοποθέτηση του λαμπτήρα γίνετε με μεγάλη ευκολία στο πίσω μέρος της συσκευής μεταξύ
του στοιχείου και της βάσης του κλιματιστικού. Η συσκευή έχει ανοξείδωτη μη μαγνητική βάση και προστατεύει τον λαμπτήρα από το
περιβάλλον υγρασίας και θερμοκρασίας που μεταβάλετε συνεχώς στο εσωτερικό του κλιματιστικού. Επίσης, ο λαμπτήρας λόγο της ειδικής
βάσης (εικ.3) δεν έρχεται σε επαφή με το στοιχείο η τις πλαστικές επιφάνειες της συσκευής. Τοποθετώντας τον λαμπτήρα μπορείτε να
επανατοποθετήσετε τη μάσκα του κλιματιστικού (εικ.4) στην αρχική της θέση.
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Η ρευματοδότηση του λαμπτήρα γίνετε από ένα στεγανό τετραπολικό βύσμα (εικ.5) σε ελάχιστο χρόνο.Στη συνέχεια τοποθετούμε το
τροφοδοτικό και τον δέκτη της συσκευής (εικ.6) στο πίσω μέρος της μάσκας.Το κιβώτιο περιλαμβάνει δύο ενσωματωμένες ταινίες της 3Μ
έχοντας ιδανική επικόλληση στη μάσκα.Για την ρευματοδότηση της συσκευής θα χρειαστούμε την ποιο κοντινή παροχή και ακολουθούμε τις
οδηγίες για την έναρξη που αναγράφονται στην αρχή της σελίδας.

TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :
ΙΣΧΥΣ
(Watts)

ENTAΣΗ
(mA)

UVC
(μW/cm2)

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ
(m3)

ΜΗΚΟΣ
(mm)

230

9

170

≥ 23

200 -400

200 mm

230

18

370

≥ 60

400 -650

240 mm

ΤΑΣΗ
(Volt)

•ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
• Μικροβιοκτόνος λαμπτήρας (254nm non ozone)

• Eρμάριο με ηλεκτρονικό τροφοδοτικό ισxύος.

• Ανοξείδωτη βάση λαμπτήρα με αντάπτορα.

• Σταθεροποιητής τάσης λαμπτήρα.

• Καλώδια σύνδεσης λαμπτήρα και παροχής.

• Τimer με αποστείρωση 15,30,60 λεπτά.

ΠΡΟΣΟΧΗ (1) Η απραίτητη ετησία διαδικασία του service των κλιματιστικών σας σε συνδυασμό με την τακτική αποστείρωση UVC (μια φορά
την εβδομάδα) θα εξασφαλίσει το χώρος σας από επικίνδυνες μολυσματικές ασθένειες και τις οσμές. (2) H τοποθέτηση γίνετε μόνο από η υπό
την επίβλεψη εγκαταστάτη ψυκτικού που έχει την απαραίτητη πιστοποίηση από την εταιρία μας. (3) Η συσκευή δεν πρέπει να
ρευματοδοτηθεί από ηλεκτρικά μέρη η σημεία που έχουνε σχέση με την παροχή και την λειτουργία εξαρτηματων του κλιματιστικού.
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Χ-STICK MAGNET BASE
ULTRAVIOLET AIR & OBJECT PURIFICATION SYSTEMS

Χ-STICK SPLIT
MINI MAGNET BASE

Η μαγνητικές βάσεις προσφέρουν άμεση στήριξη εσωτερικά των αεραγωγών και των
κιβωτίων που περιλαμβάνουν μοτέρ η στοιχεία ψύξης – θέρμανσης. Είναι μια ασπίδα
προστασίας για τους αεραγωγούς νωπού αέρα που παραλαμβάνουν αρκετές φορές από το
εξωτερικό περιβάλλον ιδιαίτερα μεγάλο μολυσματικό φορτίο.

S

mall..
imple.
mart.

Επιλέγουμε πάντα το σημείο που μπορούμε να
έχουμε την μετωπική επαφή με το στοιχείο της
κλιματιστικής συσκευής.

Μπορούμε απλά να αφαιρέσουμε την περσίδα του αγωγού και να τοποθετήσουμε πολύ εύκολα τη
μαγνητική βάση εντός του αγωγού.Σε περίπτωση που έχουμε αγωγούς από διαφορετικό υλικό η εταιρία
μας έχει προβλέψει πολλαπλούς τρόπους στήριξης για την τοποθέτηση.

Χ-STICK FD

Χ-STICK

FD MAGNET BASE

ISO 9001:2015 / IEC EN 60529 / IEC EN 60417 / LVD 2014/35/EU
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Evaporator Disinfection Applications

Χ-STICK- FD FREEZER

With Anodized Aluminum Parabolic Reflector

Oι λαμπτήρες αποσστείρωσης FD FREEZER αποτρέπουν το σχηματισμό
βιοφίλμ στον εξατμιστή και οποιαδήποτε μετάδοση μικροβίων και μειώνοντας την
κατανάλωση ενέργειας έως και 25%. Η κατηγορία προστασίας IP68 επιτρέπει
να εγκατασταθεί σε ιδιείτερα υγρό περιβάλλον. Στην απίθανη περίπτωση
θραύσης του λαμπτήρα, χωρίς γυαλί θραύσματα δεν μπορούν να διαφύγουν
χάρη στο τμήμα προστασίας UV TUBE PROTECT.

Parabolic Reflector..

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
MONTEΛΑ

ΙΣΧΥΣ (Watts)

TAΣΗ (V)

ENTAΣΗ(mA)

UVC (μW/cm2)

EVAP.MHKOΣ (mm)

HS CL 18 W
HS CL 38 W
HS CL 60 W

38
18
38

220
220
220

850
370
850

≥ 60
≥ 105
≥ 170

400 - 500
500 - 600
700 -800

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΑΜΠΤΉΡΑ (mm)
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EΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:
 Μικροβιοκτόνος λαμπτήρας 254nm (Νon ozone)
 Ανοξείδωτη βάση λαμπτήρα με αντάπτορα ρευματοδότησης
 Ανοξείδωτη βάση στήριξης RACK
 Eξωτερικό πλαστικό ερμάριο διαχείρησης συσκευής IP55 που περιλαμβάνει:
 Ηλεκτρονικό τροφοδοτικό ισxύος.
 Σταθεροποιητής τάσης λαμπτήρα.
 Αντάπτορας σύνδεσης λαμπτήρα και παροχής
 Ψηφιακός αισθητήρας διαφορικής πίεσης για την έναρξη λειτουργίας των λαμπτήρων
 (EXTRA) Ενσωματωμένη πλακέτα διαχείρησης και επίβλεψης της συσκευής μέσω wifi.
ISO 9001:2015 / IEC EN 60529 / IEC EN 60417 / LVD 2014/35/EU

Χ-STICK- FD FREEZER models
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Χ-STICK- HS FREEZER models.

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ & AEΡΑ
ΘΑΛΑΜΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ….
 Ανοξείδωτα εξαρτήματα σε όλα μέρη της συσκευής.
 Μικροβιοκτόνος λαμπτήρας 254nm (Νon ozone)
 Αντάπτορα ρευματοδότησης με καλώδιο 2m
 Ανοξείδωτη βάση στήριξης τοίχου η οροφής
 Eσωτερικό ερμάριο διαχείρησης συσκευής IP55 που περιλαμβάνει:
 Ηλεκτρονικό τροφοδοτικό ισxύος.
 Σταθεροποιητής τάσης λαμπτήρα.
 Αντάπτορας σύνδεσης λαμπτήρα και παροχής
 Πλακέτα χρονοπρογραμματισμού αποστείρωσης χώρου.
 Ψηφιακός αισθητήρας RF που διακόπτη την λειτουργία αποστείρωσης
 (extra) Πλακέτα διαχείρησης και επίβλεψη της συσκευής μέσω wifi.

Αποστείρωση αέρα και επιφανειών σε συσντήρηση και
κατάψυξη. Μια εξαιρετικά αποδοτική συσκευή για βέλτιστη
ποιότητα των προιόντων σας. Μείωση μεταφοράς των
μικροβίων από ώριμα προιόντα και σημαντική επέκταση
διάρκειας ζωής των αποθηκευμένων αγαθών σας.
Εξάλειψη των μικρόβιων του θαλάμου στον ατμοσφαιρικό
αέρα και στις επιφάνειες έως και 99%. Απλή εγκατάστασεις
που δεν είναι απαιτούν ειδικές γνώσεις (Plug & Play) Η
συνεχής μείωση του βιοφίλμ στο χώρο αποθήκευσης μειώνει
τις δαπάνες σας για καθημερινή υγιεινή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
MONTEΛΑ

ΙΣΧΥΣ
(Watts)

TAΣΗ
(V)

ENTAΣΗ
(mA)

HS CL 18 W

38

220

HS CL 38 W

18

220

HS CL 60 W

38

220

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

UVC
(μW/cm2)

ΙΣΧΥΣ
m3

ΙΣΧΥΣ
m2

A

B

C

D

E

850

≥ 60

370

≥ 105

10 - 20

5–8

330 mm

72 mm

88 mm

10 mm

30 mm

20 - 30

7 - 12

500 mm

72 mm

88 mm

10 mm

850

≥ 170

30 mm

40 - 50

15 - 22

640 mm

72 mm

88 mm

10 mm

30 mm

www.uvc-solutions.gr
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Χ-STICK- HS models.

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ & AEΡΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ,
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ…
Σχεδιασμός με υψηλά επίπεδα ασφάλειας και απόδοσης:
Με ισχυρό αισθητήρα κίνησης RF για την διακοπή της
λειτουργίας σε περίπτωση που εισέλθει κάποιος στο χώρο
πριν την η κατά την διαδικασία της αποστείρωση.

 Ανοξείδωτα εξαρτήματα σε όλα μέρη της συσκευής.
 Μικροβιοκτόνος λαμπτήρας 254nm (Νon ozone)
 Αντάπτορα ρευματοδότησης με καλώδιο 2m
 Ανοξείδωτη βάση στήριξης τοίχου η οροφής
 Eσωτερικό ερμάριο διαχείρησης συσκευής IP55 που περιλαμβάνει:
 Ηλεκτρονικό τροφοδοτικό ισxύος.
 Σταθεροποιητής τάσης λαμπτήρα.
 Αντάπτορας σύνδεσης λαμπτήρα και παροχής
 Πλακέτα χρονοπρογραμματισμού αποστείρωσης χώρου.
 Ψηφιακός αισθητήρας RF που διακόπτη την λειτουργία αποστείρωσης
(extra) Πλακέτα διαχείρησης και επίβλεψη της συσκευής μέσω wifi

Ό Oλες οι συσκευές είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο
χάλυβα ψυχρής έλασης με ειδική επίστρωση για προστασία
από
περιβαλλοντικές και μολυσματικές συνθήκες. Με
ασφάλεια και ανθεκτικότητας ακόμα και σε σημεία με
αυξημένα επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας.
Εξαιρετικά ευέλικτη κατασκευή με πολλές διαθέσιμες
επιλογές για την προσαρμογή συγκεκριμένων απαιτήσεων
για κάθε πελάτη.
Σε όλα τα μοντέλα
τεσσάρων λειτουργιών
έναρξης, διακοπής και
χρόνους των 15,30 και
την μελέτη διάρκεια.

προγραμματιζόμενο χρονοδιακόπτη
έχουμε τον καθορισμό του χρόνου
διάρκειας για την αποστείρωση σε
60 λεπτών η της απαιτούμενης από

IEC EN 60529
IEC EN 60417
LVD 2014/35/EU

ISO 9001:2015

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

MONTEΛΑ

ΙΣΧΥΣ
(Watts)

TAΣΗ
(V)

ENTAΣΗ
(mA)

HS CL 18 W

38

220

HS CL 38 W

18

220

HS CL 60 W

38

220

MONTEΛΑ
HS CL 18 W

UVC
(μW/cm2)

A

B

C

D

850

≥ 60

330 mm

72 mm

88 mm

40 mm

370

≥ 105

500 mm

72 mm

88 mm

40 mm

850

≥ 170

640 mm

72 mm

88 mm

40 mm

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΕ ΥΨΟΣ ΟΡΟΦΗΣ 2,20
15 ΛΕΠΤΑ
30 ΛΕΠΤΑ
60 ΛΕΠΤΑ
90 ΛΕΠΤΑ
8 m2
12 m2
17 m2
22 m2

120 ΛΕΠΤΑ
28 m2

HS CL 38 W

10 m2

15 m2

20 m2

25 m2

30 m2

HS CL 60 W

15 m2

20 m2

30 m2

35 m2

40 m2

HS CLW 60 W

20 m2

40 m2

50 m2

55 m2

60 m2

www.uvc-solutions.gr

7

Κάλυψη σε όλα τα σημεία με απολύμανση και απόσμηση
χωρίς χημικά καθαριστικά σε ελάχιστο χρόνο...
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΧΏΡΟΙ , ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ , ΑΙΘΟΥΣΕΣ , ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ...

Συσκευές είναι κατασκευασμένες ώστε να στοχεύουν το παραμικρό σημείο που θα μπορούσαμε να έχουμε επαφή στην
καθημερινότητα μας όπως επιφάνειες γραφείων, έπιπλα, κρεβάτια ,χερούλια, βρύσες, τα σημεία των πορτών κοινόχρηστους
χώρους λουτρών, χώρους αποδυτηρίων. Καταστροφή 99,9% σε πρωτόζωα όπως Ακάρεα στρωμάτων, χωρίς την
παραμικρή χρήση καθαριστικών, χημικών ή άλλων αναλωσίμων!

ΑΠΟΣΤΕIΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ / WC / ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ...

Τα βακτήρια κρύβονται σε κάθε γωνιά - τουαλέτες, λεκάνες και πλακάκια που χρησιμεύουν ως ο ιδανικός χώρος
αναπαραγωγής για μολυσματικές ουσίες. Απελευθερώνοντας επίπεδα ενέργειας μικροβατ για την απενεργοποίηση όλων
των μικροβιακών παραγόντων - το σύστημά μας μειώνει τα συνολικά βακτηριακά επίπεδα κατά 99,%.

ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ...

Αποστείρωση με εξάλειψη 100% των μολυσματικών φορτίων από γραμμές παραγωγής και συσκευασίας προιόντων,
μεταφορικές ταινίες, διατηρώντας ένα αποστειρωμένο προϊόν έτοιμο για διανομή ή κατανάλωση. Η ακτινοβολία UV-C
αντιπροσωπεύει μια έγκυρη εναλλακτική λύση για τα απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται σήμερα, τα οποία ενδέχεται να
απελευθερώσουν υπολείμματα στο προϊόν.

ΘΑΛΑΜΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΨΥΓΕΙΑ...

Βελτιώστε την ποιότητα των επιφανειών των εγκαταστάσεων αποθήκευσης, καταστρέφοντας αερομεταφερόμενους βιοχημικούς
ρύπους όπως ιούς, βακτήρια, μούχλα και χημικές ουσίες που μπορεί να οδηγήσουν σε επιφανειακή μόλυνση του χώρου σας
και στην συνέχεια στην καταστροφή των προιόντων σας.
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VANITY Mobile Lamp

Διασφαλίζει τη φήμη του ονόματος της επιχείρησης
καθώς ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας και προστασίας
των πελατών και προσωπικού

ΦΟΡΗΤΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ, ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ…

Σχεδιασμός με υψηλά επίπεδα
ασφάλειας και απόδοσης:
Με ισχυρό αισθητήρα κίνησης RF για την διακοπή της
λειτουργίας σε περίπτωση που εισέλθει κάποιος στο χώρο
πριν την η κατά την διαδικασία της αποστείρωση.
 Oλες οι συσκευές είναι κατασκευασμένες για προσφέρουν
προστασία από
μολυσματικά φορτία. Λειτουργούν με
ασφάλεια και ανθεκτικότητα ακόμα και σε σημεία με
αυξημένα επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας.
Σε όλα τα μοντέλα
τεσσάρων λειτουργιών
έναρξης, διακοπής και
χρόνους των 15,30 και
την μελέτη διάρκεια.

προγραμματιζόμενο χρονοδιακόπτη
έχουμε τον καθορισμό του χρόνου
διάρκειας για την αποστείρωση σε
60 λεπτών η της απαιτούμενης από

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
MONTEΛΑ

ΙΣΧΥΣ
(Watts)

TAΣΗ
(V)

ENTAΣΗ
(mA)

38 W

18

220

370

UVC
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(μW/cm2)
≥ 105

200 mm

ΥΨΟΣ
460 mm

ISO 9001:2015
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ
MONTEΛΑ
15 ΛΕΠΤΑ
30 ΛΕΠΤΑ
60 ΛΕΠΤΑ
38 W
13 m2
25 m2
50 m2

www.uvc-solutions.gr

IEC EN 60529
IEC EN 60417
LVD 2014/35/EU
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΑΜΠΤHΡΩΝ Χ-STICK
Οι παρακάτω πίνακες επιλογής λαμπτήρων αναγράφουν την ισχύ που χρειαζόμαστε για την απενεργοποίηση
μολυσματικών φορτίων σε διάφορες εφαρμογές. Προδιαγράφουν ένα τυπικό υπολογισμό απόδοσης και επιλογής
λαμπτήρων που μπορεί να καλύψει τη μελέτη μας σε πολύ μεγάλο επίπεδο .

Στην τελική μελέτη εφαρμογής πρέπει να υπολογιστούν δεδομένα μπορούν να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα
όπως η ταχύτητα ροής, η ανακλαστικές η απορροφητικές επιφάνειες, τα επίπεδα υγρασίας, η μεταβολή
θερμοκρασίας του χώρου, η ακόμα και η σταδιακή γήρανση του εξοπλισμού μας από κακή συντήρηση.

Οι μηχανικοί της εταιρίας μας είναι πάντα στη διαθεσή σας και έχουν την εμπειρία για να υπολογίσετε μαζί και
με μεγαλύτερη ακρίβεια το φορτίο της υπεριώδους ακτινοβολίας που θα έχει τα καλύτερα αποτελέσματα για
την εγκατάσταση σας.

www.uvc-solutions.gr
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Υπολογισμοί και Δοσολογίες έντασης για την
αποστείρωση μολυσματικών φορτίων
Οι οδηγίες που ορίζονται στο Εγχειρίδιο ASHRAE 2016 είναι τουλάχιστον 100
microwatt / cm2 και ταχύτητα αέρα 2m/s. Για ένα τυπικό υπολογισμό του χρόνου που
απαιτείται για την απενεργοποίηση ενός μολυσματικού φορτίου πρέπει διαιρέσετε την
απαιτούμενη δόση UV που χρειαζόμαστε για το μικροβιακό φορτίο με την ισχύ της
υπεριώδους ακτινοβολίας του λαμπτήρα που θα χρησιμοποιήσουμε σε μW / cm².
Το παράδειγμα υπολογισμού αποστείρωσης στη συνέχεια αφορά τον αέρα που
κινείται μέσα σε ένα αγωγό με ταχύτητα ροής αέρα 2m/s και θερμοκρασία 12ºC. Το
φάσμα της μικροβιοκτόνου υπεριώδους ακτινοβολίας είναι στα 253,7nm για την
καταστολή του σχηματισμού μολυσματικού φορτίου στο (99%).

1360 μW / cm² / S

2.0 sec
7,5 sec
11.1 sec

Deactivation.

99%

12º C

2m/s

14,7 sec

Οπως θα δείτε στον παρακάτω πίνακα για τον υπολογισμό του χρόνου θανάτωσης στο 99% του μολυσματικού φορτίου Legionella
pneumophila χρειαζόμαστε ισχύ 2.500 mW/cm2/sec. Διαιρούμενο με 170 mW /cm2/sec) που έχει απόδοση ο λαμπτήρες Χ-STICK των 60
Watts ο χρόνος θανάτωσης υπολογίζεται στα 14,7 δευτερόλεπτα επαφής με το φωτοκαταλυτικό φάσμα.

Μέθοδοι καταστολής μολυσματικών φορτίων
Ακαριαία καταστολή..

Η ποσοτική διάταξη των λαμπτήρων σε ένα δίκτυο αεραγωγών με αποτέλεσμα την ακαριαία καταστολή του μολυσματικού φορτίου Legionella
pneumophila είναι ο χρόνος καταστολής 14,7sec / διά την ταχύτητα του δικτύου 2m/s. Ο υπολογισμός ορίζει τη διάταξη 8 λαμπτήρων με
συνολική παραγωγή μικροβιοκτόνου ακτινοβολίας 1.360 mW/cm2/sec. Οι οδηγίες της ASHRAE αναφέρουν πως οι εγκαταστάσεις της
ακαριαίας καταστολής , παρουσιάζουν μείωση κατά 22% της πτώσης πίεσης και 15% αύξηση στον συντελεστή μεταφοράς θερμότητας από
την πλευρά του αέρα μετά από από δύο μήνες λειτουργίας του συστήματος. www.ashrae.org

Καταστολή με επανειλημμένη έκθεση..
Η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής εξαρτάται κυρίως από τη δόση που παραδίδεται στους μικροοργανισμούς σε μW / cm2, και t/s που
είναι η έκθεση έκθεσης σε δευτερόλεπτα. Κατά τον υπολογισμό της δόσης που λαμβάνεται από έναν μικροοργανισμό μετά από μια
ολοκληρωμένη διαδρομή μέσω μιας συσκευής με χωρική μεταβλητότητα σε ακτινοβολία η δόση ερμηνεύεται σε ένα μόνο πέρασμα από
σημείου. Η επίδραση της επανειλημμένης έκθεσης στην υπεριώδη ακτινοβολία των μολυσματικών φορτίων που παρασύρονται από την
επανακυκλοφορία του αέρα υπολογίζετε αρθριστικά και όσον αφορά το χρόνο καταστολή τους εξαρτάτε ξεκάθαρα από το μήκος του δικτύου
την ταχύτητα του αέρα και την μεταβολή της θερμοκρασίας.
Μπορεί να γνωρίζουμε την ακριβή δοσολογία ενός μολυσματικού φορτίου αλλά υπάρχουν αρκετά δεδομένα που μπορούν να επηρεάσουν τη
μελέτη μας όπως η ταχύτητα ροής,η ανακλαστικές η αποροφητικές επιφάνειες η ακόμα και τα επίπεδα υγρασίας του χώρου.
Μπορεί να γνωρίζουμε την ακριβή δοσολογία ενός μολυσματικού φορτίου αλλά υπάρχουν αρκετά δεδομένα που μπορούν να επηρεάσουν τη
μελέτη μας όπως η ταχύτητα ροής,η ανακλαστικές η αποροφητικές επιφάνειες η ακόμα και τα επίπεδα υγρασίας του χώρου. Σε κάθε εφαρμογή
η μικροβιακή ανάλυση είναι η μέθοδος θα μας εξασφαλίσει την πραγματική εικόνα της εφαρμογής μας. Η μελέτη εφαρμογής όλων των
διαδικασιών αποστείρωσης χρειάζεστε μεγάλη εμπειρία, και το σημαντικότερο να έχουμε στη διάθεση μας τον απαραίτητο διαγνωστικό
εξοπλισμό που θα μας βοηθήσει ακόμα και σε παραμετροποιήσεις στην εγκατάστασή μας ώστε να έχουμε ένα σωστό τελικό αποτέλεσμα.

Πίνακας δοσολογίας και απενεργοποίησης .
Bacteria
B. anthracis
Bacillus subtilis
B. megatherium
B. paratyphosus
B. Megatherium
Clostridium tetani
Clorynebact. diphtheria
Escherichia coli

(mW /cm2/sec)
4.300
11.600
1.300
3.200
2.700
13.000
3.400
3.000

Legionella pneumophila

2.500

Micrococcus candidus
Mycobacterium tuberculosis
Phytomonas tumefaciens
Proteus vulgaris

6.100
6.200
4.400
2.600

Pseudomonas aeruginosa

5.500

Pseudomonas fluorescens
Salmonella enteritis (gastroenterite)
S. typhosa (febbre tifoidea)

3.500
4.000
4.000

S. paratyphi (febbre enterica)

3.200

Virus (gen.)
Batteriofagi
Virus dell’ influenza
Virus della poliomelite
Virus dell’ epatite A
Moulds Spores
Aspergillus flavus (green/yellow)
Aspergillus glaucus (green/blue)
Cladosporum herbarum
Mucor mucedo (Meat, bread, cheese)
Penicillium digitatum (Green as an olive)
Penicillium chrysogenum (fruit)
Penicillium expansum (Green as an olive)
Οrganism
Coronovirus
Berne virus Coronaviridae
Murine Coronavirus (MHV)
Canine Coronavirus (CCV)
SARS Coronavirus (COV Pg)
SARS Coronavirus (Hanoil)

(mW /cm2/sec)
2.600
6.000
6.500
8.000
(mW /cm2/sec)
60.000
44.000
60.000
65.000
44.000
50.000
13.000
(mW /cm2/sec)
3.000
3.000
6.000
12.000
15.000
60.000

Ο ιός COVID-19 (SARS-CoV-2) είναι πολύ νέος, στην επιστημονική κοινότητα και δεν έχει ακόμη συγκεκριμένη δοσολογία απενεργοποίησης. Ωστόσο, γνωρίζουμε τις τιμές
δοσολογίας για συγκρίσιμουε ιούς στην ίδια οικογένεια όπωες ο ιός SARS σε ένα μήκος κύματος των 254nm Οι παραπάνω δοσολογίες δημιουργούν το 99,9% , της
απενεργοποίησης κσι υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Στην πραγματική ζωή, ο ιός συχνά κρύβεται ή σκιάζεται από το άμεσο φως UVC, μειώνοντας την αποτελεσματικότητα
του UVC κσι αυτός είναι ο λόγος που υπολογίζουμε το 99,9% της απενεργοποίησής του.
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AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

IEC EN 60529
IEC EN 60417
LVD 2014/35/EU

ISO 9001:2015

VANITY

EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
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