
UV GUARD
HVAC Sistemleri, Klima Santralleri (AHU) ve 
Kanallar için UV-C Hava Dezenfeksiyon Çözümleri

UV GUARD, UV-C Dezenfeksiyon Modülleri herhangi bir klima

santraline veya havalandırma kanallarına kolaylıkla entegre

edilebilir. Hastaneler, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, müzeler,

iş merkezleri gibi merkezi havalandırma sistemine sahip,

insanların yoğun olarak bulundukları tüm kapalı mekanlarda

havanın dezenfekte edilmesi için en ideal çözümdür.

UV GUARD, UV-C modülleri, klima santrallerinize ve kanallarınıza

uyacak şekilde isteğe bağlı olarak üretilmektedir.

UV-C'nin virüsler, bakteriler, küf ve sporlar gibi hayatı tehdit eden

tüm patojenleri ve birçok farklı zararlı mikroorganizmayı %99,99

(4 Log azaltma)oranında etkisiz hale getirdiği ve Covid-19'a karşı

en etkili çözüm olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Böylece,

Covid-19 gibi aerosollerle ve hava yolu ile bulaştığı kanıtlanmış,

soğuk algınlığı ve grip virüsleri gibi tüm bulaşıcı hastalıkların

yayılmasını engeller.

Uygulanacak UV dozu, kanal kesiti ve uzunluğu, kanal malzemesi,

hava hızı, hava sıcaklığı ve debi gibi 14 farklı parametreye bağlı

olarak hesaplanır. UV GUARD'lar klima santralleri, kanal tipi

klimalar ve kanallı havalandırma sistemleri için kesin çözüm

olarak tasarlanmıştır.

Klima Santralinin eşanjör (serpantin) tarafına UV GUARD-S

modülü kurgulandığında, eşanjör üzerinde biofilm oluşumu ve

dolayısı ile eşanjör üzerindeki basınç kayıpları engellenerek,

santralinizin her zaman maksimum verimde ve enerji tasarrufu

ile çalışması sağlanır.

Normal şartlarda yüksek kontaminasyon seviyesi nedeniyle

tahliye edilen tonlarca yoğuşma suyu da eşanjör tarafında UV-C

modülü kurgulanması ile geri kazanılabilmektedir.

Hava üfleme ağızlarına yakın konumlandırılan kaset tipi UV-C

modülleri, ortama mikroorganizmalardan arındırılmış sağlıklı ve

güvenilir havanın verilmesini sağlar. Kaset tipi UV-C hava

dezenfeksiyon sistemleri, insanlar ortamdayken gerçek zamanlı

ve sürdürülebilir koruma sağlar.

Sistemin çalışması ile ilgili tüm bilgiler (UV-C gücü, lambaların

durumu, arıza durumu vb.) bir kontrol paneline aktarılabilir.

• Mevcut havalandırma sistemlerine ve kanallara kolaylıkla

uygulanabilir olduğundan ideal hızlı, Pratik ve düşük

maliyetli bir çözümdür.

• HEPA filtrelere göre önemli avantajlar (işletme

maliyetleri, etkin inaktivasyon, basınç kayıpların

önlenmesi vb.).

• Üniteler, mevcut kanallara çok az çaba ve az bir işçilikle

kolayca monte edilebilir

• Sistemlere getirdiği basınç kaybı ihmal edilebilir olduğu

için mevcut fanlar aynen kullanılabilir.

UV GUARD versiyonları:

1. Klima Santralleri için UV GUARD - S

2. Kanallar için UV GUARD - D
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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

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

❑ Her bir ampul için bir adet olmak üzere UV-C ışıma sensörleri, hava akış anahtarı (opsiyonel), hourmetre (opsiyonel)

❑ Sistem lokal olarak veya merkezi bir kontrol noktasından veya mobil cihazlar aracılığıyla (opsiyonel) kontrol edilebilir.

❑ Eloksallı alüminyumdan mamul gövde

❑ CE işaretlemesi

❑ T.C. Sağlık Bakanlığı onayı

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