
Лампа UV_V100 за 

почистване и 

дезинфекция на 

въздуха в 

присътствие хора  

    



Светът през 2020 г 

Начин на живот по време на пандемия 

 

 Разпространение на вируси 

 Маски 

 Социална дистанция 

 Дезинфекция 

 Повишени санитарни норми на 

помещенията 

 Страх у хората – за здравето и 

живота, за работата, за бизнеса 

 

 

 

   

 

  



БЕЗОПАСНОСТТА 

Безопасност за: 

 Децата – училища и детски градини, занимални, детски клубове 

 

 Сътрудниците, работниците 

 

 Обществените институции 

 

 Помещения, свързани със социалния живот на хората – театър, опера, кино, 

ресторанти и др. 
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 Три основни направления лампи за 
дезинфекция: 
 
1. Кварцови лампи 
 
2. Бактерицидни лампи 
 
3. Ултравиолетови лампи 
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РЕШЕНИЕ СЪЩЕСТВУВА! 



ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВИДОВЕ ЛАМПИ 
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Кварцови лампи 
 Обеззаразяват въздух и повърхности 

 Удобни за експлоатация 

 Достъпна цена 

 Сравнително малки размери 

 

 Зоната на действие е крайно опасна за живота на хората, животните и дори растенията 

 Отделят озон ( опасен!) 

• Увреждат зрението 

• Не работят в постоянен режим 

 Задължително проветряване след всяка процедура 

 

 

 



ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВИДОВЕ ЛАМПИ 
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Бактерицидни лампи (рециркулационни) 

• Обеззаразяват въздуха  

• Използва се u виолетово стъкло (филтрира озонообразуващата спектрална 

дължина на вълната от 185 nm) 

• Не образуват озон 

• Могат да работят в непрекъснат режим, без необходимост от проветряване на 

помещението 

• Не обеззаразяват повърхности 

• Висока стойност 

• Неунифицирани 

•  Безопасни при работа без присъствието на хора 



Лампа за дезинфекция на въздуха от 

проточен тип 
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Принцип на работа - основан е върху 
използването на ултравиолетовото лъчение 

• Компактен и тих вентилатор осигурява постоянен въздушен поток 
около ултравиолетовата лампа, разположена във вътрешността на 
устройството.  
 

• Преминавайки по протежение на облъчваният от 
ултравиолетовата лампа участък, въздухът се подлага на лъчение, 
унищожаващо вирусите и други микроорганизми. 
 

• Обеззаразеният въздух постъпва обратно в помещението. Не е 
нужно да се излиза от помещението – на обработка се подлага 
само въздухът. 
 



ЛАМПА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВЪЗДУХА UV-V100 
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UV-V100 осигурява в помещенията въздух 99,9% чист от 
вируси, бактерии, гъбички. 



ЛАМПА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВЪЗДУХА UV-V100 

Модел:  UV-V100 
Тип устройствjnj: Затворен 
Материал: Хипоалергенен пластик (PET) 
Цвят: Бял 
Теглото (кг): 1,3 
Размери (мм): 750х145х125 
Употребявана мощност: 40 Вт  
Лампа: 15 Вт 
Производителност: 85 м.куб./час 
Напрежение: 220..240 (50..60 hz) 
Гаранционен срок: 2 года  
 
 
Място производство: EU 
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UV-V100 – технически характеристики 



ЛАМПА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВЪЗДУХА UV-V100 
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Анализ дезинфицирующих уровней UVC излучения (зеленая линия): 

Анализ на дезинфекционните нива на UVC (зелената линия):  

• най-високата ефективност е между 240 и 280 nm и с максимум при 

260 nm. Ако сравним абсорбционния спектър на генетичния 

материал (ДНК, синята линия), виждаме почти идентична  крива. 

• Молекулата на ДНК се състои от 4 основни блока (аденин, тимин, 

гуанин и цитозин) свързани в двойна спирала. Ако имаме два 

тимина един до друг, UVC действа като унищожава връзката към 

срещуположната база и ги кара да формират стабилни димери. UV-

лампите излъчват повечето фотони при 254 nm (червената линия), 

точно при максимума за унищожаване на ДНК. 

• Колкото е по-висок UVС-интензитета [mW/ cm2 ] и колкото е по-

дълго времето за експозиция [s], толкова е по-висока  дозата UVС-

радиация  [mJ/ cm2 ],  толкова повече щетите върху ДНК на 

организмите  са  по-смъртоносни. 

• Формиране на тимин-димери в ДНК или урацил-димери в  РНК. 

• ДНК и РНК веригите се унищожават. Транскрипцията и 

транслацията се спират. Напълно липсва ДНК копиране или 

белтъчна биосинтеза. Делението, разпространението и клетъчните 

функции се блокират.  

• Всички видове микроорганизми  умират 



ЛАМПА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВЪЗДУХА UV-V100 
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UV-V100 – предимства на устройството 

• Гарантирана защита - убива 99,9% от всички  вируси и микроби 

във въздуха на площ до 100 м2. 

• Безопасност - използва се виолетово стъкло, недопускащо 

появяването на озон във въздуха 

• Дълъг живот и надеждност - тялото е изработено от 

висококачествен материал, позволяващ да се провеждат всякакви 

видове дезинфекция, без миризма. Устойчив на удари и други 

въздействия на околната среда. 

• Удобен монтаж и демонтаж - използва се специална система за 

закрепване. 

• Лесно обслужване – UV-V100 е снабден с леснодостъпен за 

обслужване възможност за дополнителен филтър, предназначен за 

многократна употреба.   



ЛАМПА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВЪЗДУХА UV-V100 
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В Интерере 



Эфективност на Модул 
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Проведени изследвания 



Безопасност на Модул  
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Проведени изследвания 
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Стоимост 

 
• Стоимост за клиента – 340 лева за бр. 

 
• Дистрибуторска цена - 240 лева за бр. 
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Възможности 

 
• UV-V100 –  дава възможност да 

защитим себе си и своите близки 
 

• UV-V100 – дава възможност да 
бъдат защитени сътрудниците в 
дадена компания 
 

• UV-V100 – дава възможност да 
изградим нов имидж на бизнеса си 

 


