
UVC Airflow légsterilizáló

Aerodinamikus levegő sterilizátor

Minimális karbantartási igény

Maximális csíraölő teljesítmény
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Airflow UVC légsterilizáló
Aerodinamikus légsterilizáló készülék
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Modern, letisztult formatervezés
Bármilyen stílusú környezetbe jól illeszkedik, az univerzális 
formatervezésének köszönhetően. 

Funkcionalitás és az értékek tökéletes kombinációja

Rugalmas és egyszerű telepítés

Mennyezetre és falra is szerelhető



Az Airflow UVC Sterilizáló egy kettős UVC és Fotó ionizációs
technológián alapuló sterilizáló készülék, különböző működési
és légáramlási körülmények között, bármely helyiségben.
AZ UVC egyenes vonalú sterilizációs megoldás, míg a
fotóionizáció egy görbe-vonalú kémiai sterilizációs megoldás.
A szennyezett levegőben lévő mikróorganizmusokat ( vírus /
baktérium/ kórokozó…) egy nagy teljesítményű ventilátor
szívja be készülékbe, és itt semlegesíti azokat. A sterilizátor
belsejében különböző csíraölő kamrák találhatók, amelyek
felelősek a sterilizálás folyamatáért:

1.A levegőben terjedő vírusok/ baktériumok/ kórokozók
elpusztítása

2.Veszélyes anyagok, pl.: porszemcsék, aeroszolok,
semlegesítése

Airflow UVC Sterilizáló
Egy szűrő nélküli készülék, aminek köszönhetően 
alacsonyak az üzemeltetési költségek.
A nagy teljesítményű ventilátornak köszönhetően gyors 
levegő átkeringető képessége van, így gyorsan és 
hatékonyan pusztítja el a kórokozókat.

Airflow UVC Sterilizáló
készülékben, a gyártó több csúcstechnológiát egyesített, 
annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabb legyen a 
légfertőtlenítés.

.

Általános információk



A sterilizáló tervezésének a kulcsa:

Az Airflow UVC sterilizátorunkban az aerodinamikai forgatás tökéletesen be van programozva a 
legideálisabb áramlástechnika szerint:

A légáramok tömörítése, forgatása, lassítása és gyorsítása  különböző forgásokban, az egyes fertőtlenítő 
kamrák beállításainak megfelelően, lehetővé téve a veszélyes anyagok átszűrését ezáltal biztosítva a 
legjobb sterilizációs teljesítmény.

Airflow UVC Sterilizáló egy aerodinamikus légáramlású sterilizáló.

Miért számít annyira az Aerodinamikai forgás?
Az UVC egy széles spektrumú, hatékony és bevált sterilizáló eljárás.
Kevesen veszik azonban figyelembe, hogy a légsterilizáló teljesítménye
nagy mértékben függ a légáram sebességétől és formájától, mivel az
UVC fizikai sugárzással sterilizál.

Mi befolyásolja az UVC germicid hatékonyságát?

UVC egy fizikai sterilizációs eljárás.
Két dolgot kell figyelembe venni a csíraölő hatáshoz:

1. Az UVC sugárzás idejének megfelelő hosszúnak kell lennie
2. Az UVC sugárzás intenzitásának megfelelőnek kell lennie

Gömb

Gömb belül 

Lapos

Gömb 
tisztítással



UVC fokozás
Nagy intenzitású végtelen visszaverődés

A kamrák teljes belső felülete nagy 

sűrűségű diffúz nanoréteggel van kezelve, 

így elenyésző az UV optikai veszteség.

Hogy működik az UVC?

Az innovatív technológiájú UVC fertőtlenítés

közvetlen előnyökkel jár a felhasználó számára:

Az UV-csírátlanító technológia során nem kell

vegyszereket, toxikus vegyületeket alkalmazni és

a rezisztencia kialakulásától sem kell tartani. A

nem kívánt mikroorganizmusok másodpercek alatt

inaktívvá válnak, míg a termék tulajdonságai

megmaradnak. A nagy energiájú UVC sugárzás

fotokémiai reakciót vált ki.

A mikroorganizmusok besugárzásakor a nagy

fotonenergia behatol a sejtmembránokba és a

sejtmagokba, lebontva a DNS és az RNS

molekuláris kötéseit, emiatt elveszítik a replikáció

képességét, vagy inaktívvá válnak és elpusztulnak.

Az Airflow UVC Sterilizálónak két önálló sterilizációs

kamrája van, amelyek nagy intenzitású UV4 254,7 nm /

184,7 nm baktériumölő hatással rendelkeznek.

A gyártó által szabadalmaztatott, SLS üvegcsőbe zárt,  

termo-emitternek köszönhetően.

A kiváló légvezetésnek köszönhetően a várható 

élettartalom a kétszeresére nőtt, kb. 10 000 munkaórára.

Ez egy innovatív és hatékony 

módszer az UVC-sugárzás 

intenzitásának exponenciális 

növelésére.

Az orvosi UVC fény diffúzan visszaverődik

egy zárt térben, így létrehozva egy

intenzív 3D keresztvonalas és

akadálymentesen sugárzó mátrixot azonos

frekvenciával.

Az UVC és az aerodinamikai 

rotációs technológiák együttesen 

meggátolják a levegőben lévő 

mikroorganizmusok ( vírus/ 

baktérium/ kórokozó) 

elmenekülését a különböző 

sterilizáló kamrákból.



Mi az a fotó ionizáció?
A fotó ionizáció egy integrált megoldás, amely az első UVC 

mátrixsugárzó kamrában működik, Ti-bevonat technológiával.

Biztonságos kémiai sterilizálással egészíti ki az UVC fizikai

sterilizálást. Az UVC egyenes vonalú fizikai sterilizálását, a

fotóionizáció görbe vonalú fertőtlenítése egészíti ki, így

biztosítja a maximális légfertőtlenítést.

A fotó ionizálás során folyamatosan milliónyi molekula jön 

létre, erős oxidáló tulajdonsággal.

Az UVC-sterilizálástól eltérően a fotó ionizációs sterilizálás 

agresszívebb, közvetlen reakciót vált ki a levegőben lévő 

részecskékkel, megöli vagy semlegesíti a veszélyes 

anyagokat. 

Különösen azokra a részecskékre vonatkozik, amelyeknek 

héja/bevonata van vagy por borítja őket, kikerülve az 

UVC-mátrix sugárzást.

A fotó ionizálás egy második sterilizálást végez a hibrid

kamrában, a második UVC mátrix sugárzó kamrában és

egy extra hibrid kamrában a légkivezető nyílás előtt.



Rektifikációs kamra

Három különböző rektifikációs kamra van elhelyezve négy

ártalmatlanító zóna kamra között.

Minden egyes rektifikációs kamrát egy finom

hidromechanika vezérli, azért, hogy megfelelő légáramlási

formát hozzon létre., így továbbítva azt a különböző

ártalmatlanító zónákba.

A légáramlás irányított módon forog. A levegőben

található veszélyes anyag részecskék, állandó , jól

szabályozott módon gördülnek, így a részecske minden

felületét UVC sugárzásnak teszi ki, továbbá teljes

érintkezésbe kerülnek a fotó ionizációs oxidáló

molekulákkal az ártalmatlanító zónában.

Ismételt és intenzív besugárzást és oxidációt biztosítottunk

az erős sterilizálási teljesítmény érdekében.

Kamrák bemutatása
Kompressziós kamra |Rektifikációs kamra | Hybrid kamra

Kompressziós kamra

Egy többlapátos ventilátor beszívja a sterilizálandó

levegőt, hogy folyamatos áramlást hozzon létre, és az

asztratikus Brown-mozgás állapotából származó

levegőben lévő részecskékből álló légáramot egy recto-

lineáris pályává alakítja, előkészítve az első rektifikációs

kamrába való belépést.

A fotó ionizációs oxidáló molekulákat arra kényszerítik, hogy keveredjenek a

levegőben lévő részecskékkel, azért hogy oxidáló reakciót váltsanak ki, így

elpusztítják vagy semlegesítsék a veszélyes anyagokat.

Hybrid kamra
Ez a kamra egy másik sterilizálás technológiával működik: a fotó ionizációval

A hibrid kamra biztosítja a fotó ionizációs oxidáló molekulák és a levegőben 

lévő részecskék maximális érintkezését, biztosítva a maximális sterilizálási 

időtartamot és eredményt.

A hibrid kamra kialakítása révén, a kamra

tucatnyi lapos légáramlattá alakítja a

levegőt. Ezután az összes szomszédos

légáramlat nagy sebességgel összeolvad

és 360 ° -ban elfordul a hibrid kamrában

való áthaladás során.



Csíraölő laboratóriumi riport

99.99%

Baktériumok sterilizálásának vizsgálata

Az Escherichia coli egy gyakori baktérium, amelyet

laboratóriumi vizsgálatokhoz termesztenek és használnak

a sterilizáló termék baktériumok fertőtlenítésében való

hatékonyságának megállapítására.

A sterilizálás eredményéből következtethetünk más

baktériumokra vonatkozóan is.

Mikroorganizmus semlegesítési teszt

Az atka egy gyakori mikroorganizmus, amelyet

laboratóriumi vizsgálatokhoz termesztenek és használnak

sterilizáló termékek mikroorganizmusok elpusztításban

mutatott teljesítményének megismerésére

A sterilizálás eredményéből következtethetünk más

mikroorganizmusokra vonatkozóan is.

Kulcsösszetevők

100%



Mi a helyzet a versenytársak termékeivel?
Szűrő:
A versenytárs termékeinek elején általában egy szűrő található.

A szűrő állítólag kiszűri a részecskéket a levegőből, de közben a levegőben levő mikroorganizmusokat (vírus /

baktérium / kórokozó) is felhalmozza, így azok megtelepedhetnek rajta. Ennek eredményeként a szűrő tökéletes

tenyész ággyá válik ezeknek a mikroorganizmusoknak, és lehetővé teszi számukra az exponenciális növekedést,

amikor a sterilizátor ki van kapcsolva.

Minden alkalommal, amikor egy ilyen sterilizáló működik, elkerülhetetlen, hogy a szűrő több ilyen veszélyes

anyagot juttasson vissza a helyiségbe

UVC hatékonysága:
Mint korábban említettük, az UVC germicid teljesítményét két fő dolog határozza meg:

1. Elegendő UVC besugárzási idő

2. Megfelelő intenzitású UVC sugárzás

Általában azok az UVC fénnyel sterilizáló készülékek, amik egyszerűen a levegőt be és ki keringtetik, nem

figyelnek a légáramlás sebességére.

A behatási idő túl rövid ahhoz, hogy az UVC elegendő energiát sugározzon a levegőben lévő

mikroorganizmusokra, ezért a termékek gyakorlati körülmények közötti teljesítménye gyengébb.

.

Ráadásul a szűrő nagy részecskéket, például port fog felhalmozni, 
ezzel elzárja az inhalátort, lelassítva a levegő sebességét, csökkentve 
a fertőtlenítési eredményt. Ezért szükség van a szűrők rendszeres 
cseréjére.



Az infravörös sugárzás (FIR) új és hatékony fűtési megoldás, amelynek egyik előnye, hogy

az infravörös hő formája nem változtatja meg az éghajlati páratartalmat, FIR energiája

közvetlenül az összes elülső felületre vetül, emelve az objektum felületi hőmérsékletét.

A Sydney Egyetem legújabb tanulmánya a COVID-19 terjedésével 

kapcsolatban azt mutatta ki, hogy bár a páratartalom kulcsfontosságú, 

de mégis gyakran figyelmen kívül hagyott tényező, amely hatással van 

a COVID-19 terjedésére.

A tudós kimutatta, hogy a páratartalom 1% -os csökkenése 6% -kal 

növelheti a COVID-19 esetek számát.

Egy korábbi tanulmány kimutatta, hogy:

Páratartalom esetén a COVID-19 kórokozó 5 ~ 9 napnál

tovább élhet a felszínen;

de aktivitása jelentősen csökken, ha a hőmérséklet 30 ℃ -ra

emelkedik, és várhatóan percek alatt elpusztulnak 56 ℃-os

körülmények

Egy új új tanulmány azt mutatja:

A COVID-19 élettartama hosszabb vagy rövidebb a

különböző anyagok felületén. Ez látható a jobb oldali

táblázatban.

Tudományos kutatások bizonyítják, hogy akár a

baktériumok, akár a vírusok esetében a hőmérséklet mindig

kihívást jelent túlélésük szempontjából.

Ha alacsonyabb a páratartalom, a levegő

szárazabb, és ezáltal az aeroszolok kisebbek.

Azok a kisebb fertőző aeroszolok hosszabb ideig

maradhatnak a levegőben.

Ez növelheti a veszélyét, hogy más emberek

belélegezzék azt. Ha nedves a levegő, és az

aeroszolok nagyobbak és nehezebbek,

gyorsabban esnek le a talajra.

FIR + UVC:
Dual-mode hhibrid fertőtlenítés:

Gyors fertőtlenítés, magas behatolási arány, sterilizálási hatékonyság. 

A COVID-19 esetében az aeroszol-t (ami légnemű közegből és a benne szétoszlatott,

apró, szilárd részecskékből, folyadékcseppekből áll) a fertőzés egyik fő terjesztőjének

tekintik. Az infravörös hő egy kiváló technika arra, hogy a felületeken leülepedett

aeroszolokat fertőtlenítse és elpusztítsa.

Levegős UVC Sterilizáló a légkör/ légtér fertőtlenítésére irányul. Ez egy 

aktív folyamat, mely során a nagyteljesítményű ventilátor a szennyezett 

levegőt beszívja, a levegőben lévő mikroorganizmusokat ( vírus / baktérium 

/ kórokozók…) két új technológia segítségével elpusztítják, fertőtlenítik a 

levegőt. A levegős UVC Sterilizáló készülék különösképpen a levegőben 

lebegő aeroszolokat fertőtleníti és pusztítja el.

Sydney-ben a COVID-19 korai járványos szakaszában végzett 

vizsgálat összefüggést talált az alacsonyabb páratartalom és a 

lokálisan megszerzett pozitív esetek növekedése között. A kutatók 

felfedezték, hogy a páratartalom 1 százalékos csökkenése 6 

százalékkal növelheti a COVID-19 esetek számát.

Csökkentett páratartalom növeli a 
COVID -19 fertőzés veszélyét



SuninS + SuninU

High density FIR radiation, 8m distance maximum
SuninS is projecting direct FIR heat energy on all surfaces in its front. FIR 
has very good thermal efficiency.
All object temperature will raise, moisture will be quickly evaporated.
This is breaking down breeding bed for bacteria/pathogen, which prefers 
a warm and wet condition.

A large area 320℃ FIR motivating surface
Any airborne bacteria/pathogen once contacts the surface, would 

be burnt in milli-second because of ultra-high temperature.

Temp-leap tech to shorten initial working time to only 3mins to reach 

a peak working temperature.

The ventilator’s air volume exchanging capacity is 

100cfm=170m³/h, circulating hot and cold air in the room, forced 

bringing the air to contact the FIR motivating surface to enhance the 

sterilization result.

The extensional UVC sterilization module. 
UVC module projects upwards with high-density UVC to form 
into a "Kill zone” damaging bacteria/pathogen DNA.
Because of negative pressure generated by the ventilator, airflow 
moves in a spiral or winding course. 
It makes any airborne bacteria/pathogen staying longer within 
the “kill zone”.
UVC density is ～180 times more than UVC sterilization requires, 
would help to shorten sterilization period down 0.16 second, 
bacteria/pathogen DNA would be damage to die.

A large air-cooled heat exchanging chamber, constantly 240℃ at 
working.
A 240℃ high-temp chamber is working like an oven, with three 
separated curved air flues.
SuninS ventilator is compressing cool air into the chamber, to mix with 
the heat to generate the hybrid heat;
Airflow will be slowed down, traveling through the complicated inner 
frame structure, if any airborne bacteria/pathogen in the airflow, a 
high-temp condition will help to dehydrate, low down its activity or even 
kill them. 

Full beneficial spectrum of sunlight to create a 
healthier indoor climate

Airflow contact sterilization

Airflow high-temp sterilization Environment Heat-dry sterilization Airflow & environment 
UVC sterilization
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