
• UV-C Teknolojisi
• Ergonomik ve Şık Tasarım
• Gerçek Zamanlı ve 

Sürdürülebilir Koruma
• Kaliteli ve Steril hava
• Çevreye duyarlı
• Virüslerin yayılımını minimum 

seviyeye indirgeme

Kullanım Alanları:

• Okullar
• Oteller
• Hastaneler
• Müzeler
• Tiyatro ve Kültür Merkezleri
• Spor Salonları
• Cafe ve Restaurantlar
• Büro ve Ofisler
• Perakende Mağazacılık

• Muayenehane ve Poliklinikler
• Güzellik Salonları
• Benzin İstasyonları
• Nikah ve Düğün Salonları
• Sinema Salonları
• İbadethaneler
• Fabrikalar
• Terapi Merkezleri
• MR/CT Görüntüleme Merkezleri
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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 UV SAFE AIR, tüm kapalı
ortamlar için ideal bir çözümdür. Sterilizasyon tekniklerinin birçoğu sadece yüzey sterilizasyonu
ve anlık koruma sağlarken UV-C teknolojisi ile hava sterilizasyonu sağlayan UV SAFE AIR,
insanların bulundukları kapalı ortamlarda gerçek zamanlı ve sürdürülebilir koruma
sağlamaktadır. Bu sayede, UV SAFE AIR başta CORONA (COVID-19) virüsü olmak üzere havada
asılı mikro damlacıklar ile bulaşıp yayılan tüm bulaşıcı hastalıkların yayılma riskini en aza
indirger.
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Model UV SAFE AIR  30 UV SAFE AIR  60 UV SAFE AIR  90

Kapasite 225m3 /h çevrim hızı, 
30m2 /75m3’e kadar 
saatte min.3 çevrim, 

450m3 /h çevrim hızı, 
60m2 /150m3 ’e kadar 

saatte min. 3 çevrim 

675m3 /h çevrim hızı,
90m2 /225m3 ’e kadar 

saatte min. 3 çevrim 

Elektriksel Güç / UV Gücü (W) 144 / 52 261 / 112 380 / 120

Ebat (mm) 905 x 505 x 155 1205 x 505 x 155 1305 x 505 x 155

Ağırlık (Kg) 20 25 28

UV-C Ampul (254 nm) 
Ekonomik Ömrü:

16.000 saat (Yüksek 
Verimli), 254nm ozon 

üretmeyen UV-C 
ampuller 

16.000 saat (Yüksek 
Verimli), 254nm ozon 

üretmeyen UV-C 
ampuller 

16.000 saat (Yüksek 
Verimli), 254nm ozon 

üretmeyen UV-C 
ampuller 

Teknik Özellikleri: 

• Havada bulunan Bacillus, Coli, Clostridium, Legionella, Vibrio, Salmonella, Pseudomonas, 
Staphylococcus gibi yaygın bakteri, virüs, mantar ve küflerin %99’ unu imha edebilecek 
güçte UV-C kurgusu 

• Işık sızdırmaz tasarım 
• Emilen havanın en üst seviyede sterilizasyonu için özel olarak tasarlanmış ışık sızdırmaz iç 

hazne içerisinde 4ad. UV-C ampul 
• Fan ve Ampulleri, havada bulunan toz, ve benzeri kirleticilerden koruyacak emiş filtresi 
• Üflenen havada bulunabilecek herhangi bir partikülün dışarı atılmasını engelleyecek F6-7 

yıkanabilir filtre 
• 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 sensörü, karbon Dioksit sensörü (opsiyonel), her ampul için bir adet olmak üzere, 4 

adet ışıma sensörü, fan çalışmıyor sensörü veya hava akış anahtarı (opsiyonel) 
• LED Göstergeleri – 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 gövde 
• Sistemin geliştirilmesi esnasındaki ölçümler, RADTECH/IUVA tarafından yayınlanmış doz 

ve ışınım ölçüm prensiplerine göre yapılmıştır 

UV SAFE AIR, öncelikle eğitim sisteminin ve okulların normalizasyon sürecinde
çocuklarımızın, gençlerimizin güvenle okullarına dönebilmeleri için tasarlandı, ancak aynı
zamanda insanların toplu olarak bulundukları tüm kapalı ortamlar için ideal bir çözümdür.
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