
UV CleanAir
HEPA Filtreli UV-C Hava Dezenfeksiyon Cihazları
Öncelikle eğitim sisteminin ve okulların normalleşme sürecinde çocukların güvenli bir şekilde okullarına dönüşlerini sağlamak

için tasarlanmış CleanAir Serisi cihazlar insanların toplu olarak bulunduğu tüm kapalı mekanlar (tiyatrolar, sinema salonları,

konser salonları restoranlar vb.) için en ideal çözümdür.

UV-C ile hava dezenfeksiyon teknolojisi, insanlar ortamdayken gerçek zamanlı ve sürdürülebilir bir koruma sağlamaktadır.

Clean Air Serisi cihazlarda, ortamdaki hava emildikten sonra F30 tipi bir ön filtreden geçirilir. Kaba partiküllerinden arındırılmış

olan hava, HEPA H14 Filtresinden geçerek tüm patojenlerden %99.99 seviyesinde arındırılır ve ozon üretmeyen, güçlü UV-C

ampullerin bulunduğu haznede, havanın en üst seviyede UV-C’ ye maruz kalması sağlanıp dezenfekte edildikten sonra tüm

kötü kokulardan arındıracak Aktif Karbon filtreden geçirilir ve tekrar ortama verilir . Böylece aerosoller ile yayıldığı kanıtlanmış

başta Covid-19 olmak üzere birçok bulaşıcı hastalığın kapalı ortamlarda yayılması engellenebilmektedir.

UV CleanAir serisi, dezenfeksiyon özelliğinin yanı sıra filtre tıkalı, UV ampul çalışmıyor gibi fonksiyonel özelliklere ilave olarak

barındırdığı CO2 sensörü ile (opsiyonel) başarı ve performansa büyük etkileri olan iç hava kalitesini durumu hakkında da uyarı

vererek kaliteli ve güvenli hava solunmasına katkı sağlar.

Temel Özellikleri:

❑ Havadaki Bacillus, Coli, Clostridium, Legionella, Vibrio, Salmonella, Pseudomonas, Staphylococcus gibi yaygın bakteri, virüs,

mantar ve küflerin %99,99'unu (4 Log azaltma) etkisiz hale getiren HEPA (H14) + UV-C kurgusu

❑ UV-C sızdırmaz tasarım

❑ Emilen havanın en üst düzeyde dezenfeksiyonu için özel olarak tasarlanmış, UV-C sızdırmaz iç hazne içerisinde 2Ad. UV-C ampul.

❑ 8000 saat ömürlü, 254nm, insanların yoğun olarak bulunduğu kapalı ortamlarda kullanıma uygun ozon üretmeyen UV-C ampuller.

❑ Fanları, HEPA filtreyi ve UV-C lambaları havadaki toz ve benzeri kirleticilerden korumak için F30 emiş filtresi.

❑ Tüm kötü kokuları ortadan kaldıran Aktif Karbon çıkış filtresi.

❑ Virüs, bakteri ve küflere geçit vermeyen, %99.99 oranında canlı mikro organizmaları filtreleyen HEPA filtre.

❑ Herhangi bir personel desteği olmadan 24 saat otonom olarak hareket algılama ve sensörlerle çalışabilme, kimsenin olmadığı

durumlarda tasarruf/uyku durumuna geçebilme.

❑ Hareket sensörü, karbon dioksit sensörü (opsiyonel), her ampul için bir adet olmak üzere, 2 adet ışıma sensörü, fan çalışmıyor

sensörü veya hava akış anahtarı (opsiyonel), hourmetre (opsiyonel)

❑ Ekranda görüntülenen diagnostikler: Cihaz Etkin-Devre Dışı / Fan arızası / UV-C ampul arızası / Filtre tıkalı

❑ Arızalar için sesli uyarı

❑ Kapaklar hata ile veya bakım sırasında açıldığında tüm sistemi ve UV-C ampulleri kapatan güvenlik tertibatı

❑ Stand-alone mobil cihaz.

❑ Elektrostatik Toz Boya ile boyanmış DKP saçtan mamul gövde

❑ Uzun hizmet ömrü için yüksek kaliteli EBM Fanları

❑ CE işaretlemesi

❑ Sistemin geliştirilmesi esnasındaki ölçümler, IUVA tarafından yayınlanmış doz ve ışınım

ölçüm prensiplerine göre yapılmıştır.
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TEKNİK BİLGİLER UV CleanAir

Kapasite (m3/h) 2.500

Saatte 3 hava değişimi için ortam 

alanı ve hacmi (m2/m3)
200/600

UV-C Ampul UV gücü (W) 12

UV-C Ampul Elektriksel gücü (W) 36

UV-C Ampul adedi 2

UV-C Ampul Ömrü (Saat) 8.000

UV-C Dalga boyu (nm) 254

Güç ihtiyacı (W) 350

Ağırlık (kg) 45

Ölçüleri (mm) (GxDxY) 460x500x750

LUKAS GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ.

Kartaltepe Mah. Koşuyolu Cad. No:25/B Bakırköy – İSTANBUL

Tel: 0212 660 77 11-15 Fax:0212 570 77 11

E-Mail : info@lukasteknoloji.com Web: www.lukasteknoloji.com

mailto:info@lukasteknoloji.com
http://www.lukasteknoloji.com/

