
• UV-C Teknolojisi
• Kompakt ve Şık Tasarım
• Gerçek Zamanlı ve Sürdürülebilir 

Hava Sterilizasyonu
• Hareket Sensörüne bağlı Yüzey 

Sterilizasyonu
• Çevreye duyarlı
• Ekonomik Çözüm
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COVID-19 ve birçok farklı zararlı mikro organizmaya karşı UV- C'nin en etkili çözüm
olduğu artık hepimizin de bildiği, bilimsel bir gerçek. Tasarımı ve hesapları
RADTECH/IUVA tarafından yayınlanmış doz ve ışınım ölçüm prensiplerine göre üretilmiş
olan DUO PROTECT, özellikle iyi havalanamayan ve hem yüzey hem hava sterilizasyonun
kritik olduğu asansörler, tuvaletler, soyunma kabinleri gibi ortamlarda en yüksek
seviyede koruma sağlamak için tasarlandı.

DuoProtect - Asansör, Tuvalet, Soyunma Kabini Yüzey ve Hava Sterilizasyonu Çözümü

Ortamda insan yokken yüzey sterilizasyonu devreye girerek asansör buton paneli, kapılar,

tutamaklar gibi ister istemez temas etmek zorunda kalınan alanları sterilize ederek her

seferinde steril ve güvenli bir kabin sağlarken, hava sterilizasyonu insanlar kabindeyken

gerçek zamanlı ve sürdürülebilir bir koruma sağlamaktadır.

Böylece hem yüzeylerin steril kalması hem de havada asılı kalan mikro damlacıklardan

yayıldığı kanıtlanmış başta COVID-19 olmak üzere birçok bulaşıcı hastalığın kapalı

ortamlarda yayılması önlenebilmektedir.

Kimyasallar ile sterilizasyon,

yüzeylerin sterilizasyonu açısından

güvenilir ve kesin bir çözümdür.

Ancak hiçbir şekilde kalıcı bir

koruma olmayıp, yüzeylerin kısa

sürede tekrar enfekte olmasının

önüne geçemez. Aynı hacimleri,

her insan değişiminde kimyasallar

ile temizlemek hemen hemen

imkansızdır.

DuoProtect çözümü ise kabinlerin

içerisinde insan bulunmadığı kısa

süreli duraklama veya boşluk

anlarında bile UV-C teknolojisi ile

her seferinde gerekli yüzey

sterilizasyonunu sağlarken, sürekli

devrede olan UV-C hava

sterilizasyon sistemi ile de insanlar

ortamdayken gerçek zamanlı ve

sürdürülebilir bir koruma sağlar.
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Temel Özellikleri:

• Yüzeylerde ve ortam Havasında bulunabilecek Bacillus, Coli, Clostridium, Legionella,
Vibrio, Salmonella, Pseudomonas, Staphylococcus gibi yaygın bakteri, Covid19 ve
benzer virüsler, mantar ve küflerin %99’ unu imha edebilecek güçte UV-C kurgusu

• Yüzey sterilizasyon sistemi devre dışı iken UV-C sızdırmaz tasarım
• Emilen havanın en üst seviyede sterilizasyonu için özel olarak tasarlanmış UV-C

sızdırmaz iç hazne içerisinde Yüksek Güçlü (HO Tip) UV-C ampul
• Entegre yüzey sterilizasyon sistemi
• 16000 saat ömürlü, HO (High Output – Yüksek Verimli), 254nm ozon üretmeyen

UV-C ampuller
• Fan ve Ampulleri, havada bulunan toz, sinek ve benzeri kirleticilerden koruyacak

emiş filtresi
• Üflenen havada bulunabilecek herhangi bir partikülün dışarı atılmasını engelleyecek

F6-7 yıkanabilir filtre
• Enerji tasarruflu; Güç ihtiyacı: 150 W
• Uzaktan kumanda ile açma kapatma
• 24 saat boyunca otonom olarak hiçbir personel desteği olmadan sensörler ile

hareketi algılayıp çalışabilme, insan olmadığı zamanda tasarruf/uyku durumuna
geçme ,

• Hareket sensörleri (çift kurgu), her ampul için bir adet olmak üzere, 2 adet ışıma
sensörü, fan çalışmıyor sensörü veya hava akış anahtarı (opsiyonel)

• Gösterge – Cihaz Devrede-Devre dışı / Fan arıza / Ampul arıza / Filtre tıkalı
• Arızalar için sesli ikaz
• Belirlenmiş bir süre hareket olmadığında otomatik kapanma özelliği
• Bakım kapakları açık iken çalıştırmama emniyet anahtarı
• Elektrostatik Toz Boya ile boyanmış DKP saçtan mamul, modern tasarımlı şık gövde
• CE işaretlemesi
• Sistemin geliştirilmesi esnasındaki ölçümler, RADTECH/IUVA tarafından

yayınlanmış doz ve ışınım ölçüm prensiplerine göre yapılmıştır.

Model Kapasite Elektriksel Güç/ 
UV Gücü (W)

Ebat (mm) Ağırlık (kg)

Duo Protect

84 m3/h 5m2 / 

13,5m3’e kadar 

saatte min.6 çevrim

2x48 / 2x15 550 x 170 x 160 
mm

5 kg

DUO PROTECT, saatte 84m3 
kapasitesi ile, asansör, 
tuvalet, soyunma kabini 
gibi küçük hacimli alanları 
sterilize etmek için oldukça 
etkili bir çözümdür.
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