
UV DuoProtect
UV-C Yüzey ve Hava Dezenfeksiyon Cihazı

DuoProtect, asansörler, tuvaletler, soyunma odaları gibi hem yüzey hem de hava dezenfeksiyonunun kritik olduğu yetersiz/az

havalanan ortamlarda en yüksek düzeyde koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Hava dezenfeksiyonu, kabinde insanlar varken gerçek zamanlı ve sürdürülebilir koruma sağlarken, yüzey dezenfeksiyonu

sadece ortamda insan olmadığında devreye girerek asansör düğme paneli, kapılar, kulplar gibi tüm sık temas edilen yüzeyleri

dezenfekte ederek, insanların her seferinde steril ve güvenli kabine girmelerini sağlar.

Kimyasallarla dezenfeksiyon, yüzeylerin dezenfekte edilmesi için 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.

Yüzey ve hava dezenfeksiyonunu tek bir ünitede birleştiren DuoProtect çözümü, kabinlerde kimsenin olmadığı kısa

duraklamalarda bile UV-C teknolojisi ile her seferinde gerekli yüzey dezenfeksiyonunu sağlar. DuoProtect, sürekli açık olan

UV-C hava dezenfeksiyon sistemi ile insanlar ortamdayken gerçek zamanlı ve sürdürülebilir koruma sağlar.

Böylece hem yüzeylerin hem de havanın dezenfeksiyonu sağlanır. Havadaki aerosollerle yayıldığı kanıtlanan COVID-19

başta olmak üzere birçok bulaşıcı hastalığın kapalı alanlarda yayılmasını engeller.

UV DuoProtect UV-C Yüzey ve Hava Dezenfeksiyon cihazları, aktif 

madde içermeyen tüm biyosidal ürünler için zorunlu olan dört testi de 

başarıyla geçerek Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 

Mikrobiyal etkinlik, kümülatif ozon miktarı, UV-C sızıntısı ve UV-C 

dalga boyu için test raporları istek üzerine sunulabilmektedir.
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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 UV-C kurgusu

❑ Yüzey dezenfeksiyon sistemi devre dışıyken UV-C sızdırmaz tasarım

❑ UV-C maruziyetini önlemek için çift güvenlik tertibatı.

❑ Giriş havasının en üst düzeyde dezenfeksiyonu için özel olarak tasarlanmış UV-C sızdırmaz iç haznede Yüksek Güçlü (HO Tipi) UV-C

ampul

❑ Entegre yüzey dezenfeksiyon sistemi

❑ 16000 saat UV-C ampul ömrü, HO (Yüksek Çıkış), 254nm ozon üretmeyen UV-C ampuller

❑ Fanları ve UV-C ampulünü havadaki toz ve benzeri kirleticilerden korumak için giriş filtresi.

❑ Üflenen havadaki partiküllerin dışarı atılmasını önleyecek F6-7 yıkanabilir/tekrar kullanılabilir filtre.

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

tasarruf/uyku durumuna geçebilme.

❑ Hareket sensörleri (çift kurulum), her UV-C lambası için bir tane olmak üzere 2 UV-C ışınım sensörü, fan arıza sensörü veya hava akış

anahtarı (opsiyonel)

❑ Ekran bildirimleri – Cihaz Aktif-Devre Dışı / Fan arızası / UV lambası arızası / Filtre tıkalı

❑ Arızalar için sesli uyarı

❑ Belirli bir süre işlem yapılmadığında otomatik kapanma özelliği

❑ Uzaktan kumanda ile ve/veya mobil cihazlarda uygulama aracılığıyla açma/kapama

❑ Elektrostatik Toz Boya ile boyanmış DKP saçtan mamul modern tasarımlı şık gövde

❑ CE işaretlemesi

❑ T.C. Sağlık Bakanlığı onayı

❑ Sistemin geliştirilmesi esnasındaki ölçümler, IUVA tarafından yayınlanmış doz ve ışınım ölçüm prensiplerine göre yapılmıştır.

❑ Enerji verimliliği; Güç gereksinimi: 150W

❑ UV-C kurgusu, her biri 48W (15W UV-C gücü) olan iki adet yüksek verimli UV-C ampul

❑ Kapasite: 160m3/h, 10m2 ve 20m3'e kadar olan alanlarda saatte 15 ila 8 hava değişimi
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