
UV-C FiltAir
UV-C Enota za dezinfekcijo zraka notranjih prostorov



Ultravijolično C (UV-C) - sevanje
Mehanizem dezinfekcije zraka temelji na ultravijoličnem sevanju: UV-C sevanje je elektromagnetno sevanje v območju 
200–280 nanometrov, ki je krajše od valovne dolžine vidne svetlobe, vendar  daljše od valovne dolžine rentgenskih 
žarkov. To sevanje ima baktericiden učinek: mikroorganizmi (virusi, bakterije, plesni), ki so izpostavljeni UV-C sevanju, v 
nekaj sekundah postanejo neaktivni.

Optimalna valovna dolžina UV-C sevanja za največji učinek sterilizacije je 264 nm.
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Enota v prvi fazi delovanja izvaja mehansko 
ločevanje: učinkovit (tip M6) zračni filter 
prestreže večino trdih delcev.

V drugi fazi sevanje UV-C ubije patogene, ki so 
prešli skozi filter.



Virusi se prenašajo po zraku
V primeru Covid-19 je bilo dokazano, da se virus lahko širi tudi po zraku. Patogeni se ne 
prenašajo le preko večjih vodnih kapljic, ki nastanejo med kašljanjem in kihanjem, ampak tudi z 
manjšimi delci, ki nastajajo med izdihom, ter se tako sproščajo v prostorski zrak. Ena glavnih 
značilnosti aerosolov, ki vsebujejo drobne delce je, da lahko več ur lebdijo v zraku. Zato je 
priporočljivo, da se v prostorih nosijo maske. Problem pri delnem preprečevanju širjenja 
virusa, ki se prenaša preko zraka v naše telo je nošenje kakovostnih mask, ki običajno niso 
samo drage ampak tudi neudobne. Dokazano je tudi, da se okužba v človeško telo širi tudi 
preko vstopa skozi oči in ne samo skozi usta in nos. Iz tega lahko sklepamo, da bi lahko z 
zmanjšanjem števila patogenov v zraku bistveno izbojšali kvaliteto zraka v prostoru.

UV-C Dezinfekcija
UV-C FiltAir enota za dezinfekcijo zraka, ki jo je razvil Airvent, ponuja enostavno in učinkovito 
rešitev za odstranjevanje virusov, ki se prenašajo po zraku. Enota v prvi fazi s pomočjo filtrov 
izvaja mehansko odstranjevanje trdih delcev, v drugi fazi pa sevanje UV-C ubije patogene, ki so 
prešli skozi filter. UV-C je sevanje območja kratke valovne dolžine naravne svetlobe. Če se 
pravilno izpostavi, deluje kot varno in zelo učinkovito razkužilo, saj ultravijolično sevanje 253,7 
nm poškoduje DNK patogenov in jim tako prepreči nadaljnje širjenje. Bakterije, viruse in plesni, 
ki so izpostavljene svetlobi UV-C umrejo. Z uporabo pravega UV-C svetlobnega vira, lahko 
dosežemo stopnjo sterilizacije 99,99 %.

Drugi učinki sevanja UV-C
Sam postopek dezinfekcije ne povzroča nastajanje ozona. Ozon nastaja pri kratko valovnem UV-C 
sevanju (180 - 200 nm), kjer nastane iz pretvorbe zraka. Nad določeno koncetracijo je strupen, 
vendar se lahko uporablja v majhnih odmerkih, zato je naprimer uporabljen v deodorantih. 
Fluorescentne cevi UV-C FiltAir podjetja Airvent oddajajo svetlobo med valovnimi dolžinami od 
260 do 280 nm, zato je možnost nastanka ozona nična.

Vplivi na zdravje: Znano je, da UV-C sevanje poškoduje kožo in lahko tudi povzroči slepoto. 
Zahvaljujoč dizajnersko zaklenjeni omari UV-C žarki ostanejo znotraj enote tako, da človeško 
telo ni neposredno izpostavljeno.

Učinkovitost naprave Airvent UV-C FiltAir je bila testirana v laboratorijskih pogojih. Testi so 
pokazali, da z enkratnim kroženjem zraka v prostoru, naprava ubije skoraj vse (99,99%) bakterij 
in virusov, ki se širijo po zraku. Airvent je z desetletnimi izkušnjami na področju prezračevanja, 
oblikovanja in izdelave izpopolnil prvi prototip, ki je že v serijski proizvodnji, da bi lahko 
pomagal v boju proti COVID - 19. Naprava lahko zaščiti tiste, ki so izpostavljeni okužbi COVID - 
19, po koncu epidemije pa jo lahko uporabimo za  odstranjevanje alergenov v zraku ter tako 
pomaga pri blaženju simptomov alergij.

1  Texas Research International Inc. Poročilo o laboratorijskih preskusih: učinkovitost odstranjevanja bioaerosola. (1993. okt. 8.)
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Lastnosti naprave
Zahvaljujoč posebnemu dizajnu:

• Zahteva minimalno prostora.
• Esteski videz omogoča, da se zlije v katero koli okolje.
• S kroženjem zraka v prostoru ga učinkovito sterilizira.
• Tiho delovanje naprave zahvaljujoč energetsko

učinkovitim ventilatorjem EC.
• Enostavno vzdrževanje.
• Pokrov je enostaven za čiščenje  - pobarvan z

epoksidnim prahom (razred korozije C4).

Prednosti
Nekatere prednosti Airventovega UV-C FiltAir-a 
v primerjavi z drugimi sterilizatorji:

• Enota uniči patogene, ki so prešli skozi filter. Postopek
ne ustvarja škodljivih stranskih produktov (ozona).

• Zaradi učinkovitega filtriranja in UV-C sevanja očiščen
zrak, ki zapusti enoto, praktično ne vsebuje patogenov.

• Za razliko od drugih UV-C-sistemov (ki se uporabljajo v
medicinskem okolju), ki ljudem med delovanjem ne
dovolijo bivanja v sobi, je Airventov zračni sterilizator
FiltAir optično zaprt, kar omogoča uporabo v
zdravniških ordinacijah, čakalnicah in bolniških sobah.

• Ustvari ugodno gibanje zraka, ki potisne trde delce v
zraku navzdol in neprestano kroži ter čisti zrak v
prostoru.

Delovanje
Delovanje enote (od dna proti vrhu):

1  EC ventilatorji poskrbijo, da se zrak zajame na dnu naprave. 
2  Nato gre zrak skozi mehanski filter, ki zajame večino trdnih 
delcev.
3  UV reaktor nato s pomočjo UV-C sevanja uniči preostale
4  delce v zraku.
4 Steriliziran zrak nato vstopi nazaj v prostor na zgornji strani 
6  naprave.

Opozorilo! Visoka raven UV-C sevanja v notranjosti 
naprave! Nevarnost poškodb oči in kože! Pred 
odpiranjem vrat izklopite napajanje! Enota je varna 
za uporabo, ko so vrata zaprta in zaklenjena!
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Tehnične lastnosti

UV-C FiltAir 15
Širina (mm) 560
Globina (mm) 200
Višina (mm) 2180
Nominalni pretok zraka(m3/h) 220
Priporočena površina prostora, da se 
doseže 5 kratno menjavo zraka v prostoru
Vrsta in velikost filtra (mm)
Napajanje (V)
Poraba (W)

15
M6 502x502-22 

230
140

UV-C FiltAir 45
Širina (mm) 820
Globina (mm) 250
Višina (mm) 2180
Nominalni pretok zraka(m3/h) 630
Priporočena površina prostora, da se 
doseže 5 kratno menjavo zraka v prostoru
Vrsta in velikost filtra (mm)
Napajanje (V)
Poraba (W)

45
M6 756x502-22 

230
200

UV-C FiltAir 30
Širina (mm) 820
Globina (mm) 200
Višina (mm) 2180
Nominalni pretok zraka(m3/h) 420
Priporočena površina prostora, da se 
doseže 5 kratno menjavo zraka v prostoru 30
Vrsta in velikost filtra (mm)  M6 756x502-22
Napajanje (V) 230
Poraba (W) 170

UV-C FiltAir 75
Širina (mm) 1200
Globina (mm) 300
Višina (mm) 2180
Nominalni pretok zraka(m3/h) 1200
Priporočena površina prostora, da se 
doseže 5 kratno menjavo zraka v prostoru
Vrsta in velikost filtra (mm)

75
 M6 502x502-22 

Napajanje (V)
Poraba (W)

230 
310

Dimenzije Gibanje zraka
CFD simulacija gibanja zraka, ki jo 
ustvarja UV-C FiltAir.

vi
ši
na

Širina Globina
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Barve
FiltAir nudimo v beli in antracitni barvi.

Uporaba
Uporabo Airventove UV-C FiltAir enote za sterilizacijo zraka priporočamo v naslednjih objektih/prostorih:

Zdravstvo

• Čakalnice, bolniške sobe
• Zdravniške ordinacije
• Lekarne

Lepota & Kozmetika

• Frizerski saloni
• Kozmetičarski saloni
• SPA centri in drugo

Trgovine

• Trgovine s hrano
• Trgovine z oblačili
• Tehnične trgovine
• Info pulti

Turizem

• Hoteli
• Restavracije
• Kavarne, slaščičarne

Javne ustanove

• Pisarne
• Hodniki
• Konferenčne sobe

Izobrazba

• OŠ šole, srednje šole,
fakultete

• Vrtci
• Učilnice
• Avditoriji

Šport

• Telovadnice
• Fitnesi
• Garderobe

Razstavni prostori

• Sejne sobe
• Storitveni servisi
• Dvorane, saloni
• Čakalnice
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Sedež AirVenta - Kecskemét, Madžarska

40 let izkušenj na področju  
ogrevanja, hlajenja, 
prezračevanja.

400 zaposlenih, ki 
delujejo na 4 celinah.

V tovarni s 14.000 m2 na 
Madžarskem vsako leto 
izdelajo več kot 500.000 
izdelkov.

Zavezani k energetsko 
učinkoviti in trajnostni 
tehnologiji.

Airvent Légtechnikai Zrt.
Airvent je družinsko podjetje, ustanovljeno leta 1990 in je del skupine podjetij, ki v Evropi zaposluje skupno 400 ljudi. 
Skupina je v lasti madžarskih, danskih in švedskih zasebnikov. Drugi člani skupine so Klimatbyrån AB iz Švedske in 
Netavent A / S iz Danske, ki so se skupini pridružili leta 2014. AirVent skupina ima več kot 40 let izkušenj na področju 
razvoja, proizvodnje in prodaje naprav za klimatizacijo in prezračevanje. Zavezali so se k zagotavljanju sistemskih 
rešitev za zagotavljanje energetsko učinkovite, zdrave in udobne klime v notranjih prostorih, poslovnih, industrijskih 
in javnih ustanovah. 

Pri Airventu verjamejo, da s svojimi izdelki kupcem sporočajo svoje temeljne vrednote. Z nenehnim reševanjem 
zapletenih tehničnih težav kupcem ponujajo visoko dodano vrednost. Poleg njihove obsežne skrbi za oblikovanje in 
proizvodnjo energijsko učinkovitih in okolju prijaznih izdelkov, vlagajo energijo tudi o ustvarjanju pozitivne klime med 
zaposlenimi. Ponosni so, da njihove stranke servisirajo s hitrimi ponudbami, hitrimi dobavami in reševanjem težkih 
inženirskih težav, kadar je to potrebno. Ta skrb, poštenost in dobro počutje pomagajo tudi pri ustvarjanju zdrave in 
odprte klime v podjetju.

Zaradi nenehnega razvoja izdelkov si Airvent pridržuje pravico do sprememb specifikacij izdelkov • Datum: 21. 07. 2020



www.airvent.hu

Sedež AirVenta

6000 Kecskemét, Belsőnyír 150. Madžarska 
Telefon: +36 30 938 1141 ali +36 30 248 1169 

E-pošta: export@airvent.hu

SIES d.o.o.

Ulica Lavžnik 19, 
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija 

Telefon: +386 (0)59 375 150
E-pošta: info@sies.si




