
Dezynfekcja powietrza UV-C 



Warto wiedzieć, że:

• Izolacja nie powstrzymuje pandemii – ale pomaga uratować  
zdrowie i życie w oczekiwaniu na szczepionkę

• Szczepionka może być dostępna najwcześniej w połowie 2021  
roku (z uwagi na długi proces prób klinicznych i nakłady  
wymagane do stworzenia masowej produkcji i dystrybucji)

• Kolejna fala koronawirusa może zbiec się z sezonem grypowym  
(grypę również powoduje wirus) i znacznie zwiększyć ilość  
zachorowań na jesieni 2020

• Niektórzy eksperci przewidują, że wirus COVID-19 będzie  
sezonowy

• Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres stwierdził, że  
normalizacji sytuacji na świecie w związku z pandemią COVID-
19 można się spodziewać dopiero za 2-3 lata

• W najbliższym czasie nie powinniśmy się spodziewać „powrotu  
do normalności”

Pandemia koronawirusa nie
zakończy się szybko…



Nowa normalność może potrwać długo…

…i na stałe zmienić nasze podejście  
do czystości i zabezpieczeń przeciwko  
bakteriom i wirusom



Signify Classified - Internal

Bakterie i wirusy
są obecne w powietrzu 

którym oddychamy
Większość bakterii i wirusów  

nam nie zaszkodzi. Jednak  
niektóre zarazki są trudnymi  
wrogami, ponieważ mutują,  

aby naruszyć obronę naszego  
układu odpornościowego.



Dlatego też
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dezynfekcja powietrza jest ważna dla zdrowia
i dobrego samopoczucia



Po wdrożeniu pierwszej fali środków bezpieczeństwa przeciwko pandemii COVID-19,  
biznes szuka teraz lepszej ochrony robiąc wszystko co możliwe, aby zagwarantować
bezpieczeństwo dla swoich pracowników i klientów.

Dzięki nowemu produktowi firmy Maan, możemy pomóc chronić personel i 
klientów oraz wzmocnić reputację firm jako bezpiecznych środowisk pracy.



Co to jest UV-C
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Jak to działa ? 



Mikroorganizmy

Przykłady odmian wirusów

Promieniowanie UV-C dezaktywuje mikroorganizmy, tak że  nie mogą się już rozmnażać .

Promieniowanie UV-C można wykorzystać do zmniejszenia lub wyeliminowania: wirusów,  bakterii, zarodników 
bakterii, pleśni, grzybów oraz wszelkich innych drobnoustrojów znajdujących się w powietrzu .



Co to jest promieniowanie UV?

Światło ultrafioletowe (UV) jest niewidoczne dla ludzkich oczu. Można je podzielić na trzy zakresy:

UV-A od 315 to 400 nmUV-B od 280 to 315 nmUV-C od 200 to 280 nm

• Do użytku medycznego
(np. fototerapia w leczeniu chorób  
skóry, w tym łuszczycy)

• Do celów dezynfekcji i stosowania  
bakteriobójczego

•

• Do utwardzania polimerów,  
opalania się i pułapek na owady



Promieniowanie

UV-C
sprawdza się w dezynfekcji



Zastosowania technologii UV-C

Dezynfekcja wody  
pitnej

Dezynfekcja powierzchni

Dezynfekcja powietrza



Sposoby rozprzestrzeniania się wirusa

1. Bezpośrednio kropelkowo  poprzez kontakt z zakażoną  osobą.

2. Pośrednio kropelkowo  poprzez zawiesinę kropelek o  mikroskopijnych rozmiarach  
unoszących się w powietrzu

3. Pośrednio kropelkowo  poprzez styczność z wirusem,  który osiadł na powierzchni

3 sposoby  przenoszenia się  wirusa



Nasza oferta

Tunelowy sterylizator powietrza



Dezynfekcja powietrza



Wszechstronność

Może mieć zastosowanie  
w wielu aplikacjach, takich jak

biura, szpitale, sklepy,  
szkoły i transport publiczny

Skuteczność

Żadne znane patogeny  
nie są odporne

na promieniowanie UV-C



UV-C jest szkodliwe  
dla oczu

UV-C jest szkodliwe  
dla skóry

Względy bezpieczeństwa Zabezpieczenia

Komora lamp 
zabezpieczona 

zamkiem na 
klucz.

Lampy UV-C
pracują w 
szczelnej 

obudowie, nie 
emitują 

promieniowani
a na zewnątrz

Czujnik
otwarcia 
obudowy

automatycznie  
wyłącza lampy 

UVC

Automatyczny 
wyłącznik 

urządzenia po 
12h pracy



TUNELOWY STERYLIZATOR POWIETRZA do pomieszczeń UV-C-zastosowanie

Utrzymuj czyste powietrze

Handel Salony fryzjerskie i
kosmetyczne

Szkoły Biura Banki

Hotele Restauracje Łazienki Transport
Dezynfekcja poczekalni
dla pasażerów



Tunelowy sterylizator powietrza UV-C 
do pomieszczeń

•Wskaźnik konieczności wymiany lampy.

•Stosujemy tylko promienniki UV-C renomowanej firmy PHILIPS , której 

żywotność to około 9000 H.

•Sterowanie pilotem

•Turbina 320 m3/h

•Wydajność urządzenia 150m3 /h 

•Filtr węglowy- opcja ( oczyszcza z zapachów i kurzu)

•Kółka dla wygody użytkowania - jedno urządzenie może obsłużyć kilka 

pomieszczeń.

•Urządzenie jest bezobsługowe wystarczy je włączyć i cieszyć się 

sterylnym powietrzem.

•Urządzenie wyposażone jest w funkcję-Timer ( możliwość ustawienia 

automatycznego wyłączenia się urządzenia od 1 do 9 godzin.

•Automatyczny wyłącznik urządzenia po 12 h pracy.

•Automatyczny wyłącznik pracy urządzenia po otwarciu komory lamp.   

Komora lampy zabezpieczona zamkiem na klucz . 

•Na wszystkie urządzenia udzielamy 2 letniej gwarancji. 



Tunelowy sterylizator powietrza – Jak to działa?

• To idealne rozwiązanie do walki z
wirusami, bakteriami, grzybami w
pomieszczeniach.

• Urządzenie to ma silne działanie biobójcze.

• W przypadku STERYLIZATORA UV-C
,powietrze z pomieszczenia dostarczane
jest przez turbinę do specjalnej komory z
promiennikami UV-C, gdzie odbywa się
jego sterylizacja. Następnie oczyszczone
powietrze wydmuchiwane jest z
urządzenia. Zaletą tego rozwiązania jest
możliwość przebywania w pomieszczeniu
podczas procesu oczyszczania. W
urządzeniu można zastosować dodatkowo
filtr węglowy, który wstępnie oczyszcza
powietrze z większych zanieczyszczeń jak
kurz, pył oraz dezaktywuje zapachy.



Tunelowy sterylizator powietrza UV-C 

STOP
Wirusom , Bakteriom, Pleśniom , Grzybom w powietrzu którym oddychasz 


