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Vzduch vo vnútorných priestoroch je 10-krát 
znečistenejší ako vzduch vonku.
Baktérie, vírusy, dym, prach, pachy, alergény, peľ, roztoče, organické 
prchavé zložky, ... vyvolávajú otravy nás / vás.
• Ničia individuálny komfort (Sick Building Syndrome)
• Sú zodpovedné za 3 až 7% infekcií a chorôb dýchacích ciest 

a 3 až 15% nových prípadov astmy (správa OMS)
• Sú jedným zo zdrojov rakoviny
• Je to jeden z vektorov prenosu niektorých vírusov vzduchom (napríklad H5N1, 

Covid19)

80% času trávite v uzavretom prostredí. Niekedy cítite nevoľnosť bez 
dôvodu, niekedy máte bolesti hlavy. Je to preto, že vzduch v interiéri 
je znečistený.



ENVIRONMENTÁLNA  BAKTÉRIÁLNA ZÁŤAŽ

KONTAMINÁCIA VZDUCHU

SPREJOVÉ A ROTAČNÉ INŠTRUMENTY EMITUJÚ 
ČASTICE, KTORÉ SA ŠÍRIA VZDUCHOM

ODDELENIA PACIENTOV A LEKÁROV VYSTAVENÉ 
AEROINFIKÁCIÁM



60% ATOMIZOVANÝCH ČASTÍC JE INFIKOVANÝCH

NÁRAST VZDUCHOM PRENOSNÝCH INFEKCIÍ V NEMOCNICIACH, 
CHIRURGICKÝCH SÁLACH, AMBULANCIACH A OŠETROVNIACH

POTENCIÁLNA KONTAMINÁCIA VZDUCHU PRE PACIENTOV

ĽUDSKÉ TELO VDÝCHNE 10.000 LITROV VZDUCHU 
V PRIEBEHU 8 HODÍN

70% INFIKOVANÝCH MIKROČASTÍC JE MENŠÍCH AKO 
0,3 MIKRÓNOV A MÔŽU BYŤ ASIMILOVANÉ ĽUDSKÝM TELOM

60% ATOMIZOVANÝCH ČASTÍC JE INFIKOVANÝCH



Ukázalo sa, že rotačné nástroje rozprašujú 400 000 častíc na mn, 
distribuovaných v perfektnom kruhu 3 m okolo zdroja. To má dosah 

na 70% ošetrujúcich a pacientov v oblasti od hlavy po hrudník.
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1. STERIL AIR vzduch nečistí - sterilizuje ho.
2. Účinnosť je preukázaná a certifikovaná aj proti 

spóram.

3. Pôsobí na základe systému ožarovania, pôsobením 
vysokofrekvenčných UV-C lámp.

4. Ak zariadenie vykazuje systémové chyby, na 4. Ak zariadenie vykazuje systémové chyby, na 
obrazovke sa objaví správa.

5. Tichý.

6. Redkovaný priestor a objem.

7. Plug and Play inštalácia. 

8. Upravený objem: 120 m3 x H.



• Steril Air Pro je zariadenie na sterilizáciu 
vzduchu, ktoré zaisťuje elimináciu 
mikroorganizmov vrátane spór.

• Do sterilizačnej komory sa privádza vzduch, ktorý 
odstraňuje bakteriálnu záťaž osvedčenou a 
certifikovanou radiáciou UV-C trubíc.

• Najskôr sa väčšina častíc zastaví pomocou • Najskôr sa väčšina častíc zastaví pomocou 
aktívneho uhlíkového filtra.

• Toto zariadenie môže pracovať nepretržite aj za 
prítomností ľudí, čo zaisťuje maximálnu ochranu 
pacientov a ošetrujúcich.

• Steril Air Pro je jednoduchý, tichý a veľmi 
praktický.



• UV-C trubice:  Ultrafialová
Germicídna Radiácia. 

• UV-C (vlnová dĺžka: 100-280 nm) s germicídnymi
vlastnosťami.

• Žiarivky UV-C vytvárajú silný germicídny účinok a 
vytvárajú veľmi vysokú účinnosť spojenú s vlnovou 
dĺžkou 233,5nm.

• Germicídny účinok trubíc UVC-C je rozšírený na Germicídny účinok trubíc UVC-C je rozšírený na 
baktérie, vírusy, spóry, plesne, huby a roztoče.

• Je to vďaka deštruktívnemu účinku, ktorý vytvára 
UV-C radiácia na DNA, čo prispieva k deštrukcii, 
bráneniu rastu a reprodukcii patogénov.



• Fungovanie je založené na nútenej ventilácii v uzavretom okruhu.
• Nasávaný vzduch v module najskôr prešiel cez uhlíkový aktívny 

filter umiestnený pri vstupe do zariadenia v spodnej časti.
• Hlavné kontaminanty sú zastavené, čím sa zabráni znečisteniu 

žiariviek.
• Naše zariadenie ničí 80% kontaminantov jediným prietokom cez 

zariadenie. Ostatné zvyšky sa zastavia a zostanú vo filtri s 
aktívnym uhlím. 
Vzduch ktorý je potom nútený prísť do styku s trubicami UV C, • Vzduch ktorý je potom nútený prísť do styku s trubicami UV-C, 
ktoré s maximálnym výkonom a v komore s vysokou reflexiou 
zaisťujú mikrobiálnu deštrukciu.

• Zariadenie môže kontinuálne pracovať na dezinfekcii okolitého 
vzduchu (120 m3 / h), t.j. 4-násobok objemu štandardnej 
chirurgickej miestnosti.

• To umožňuje signifikantne znížiť mikrobiálne znečistenie každej 
miestnosti.

• Už po 3 hodinách nepretržitého fungovania sa bakteriálna záťaž 
vo vzduchu zníži o 90%.



Princípy filtrácie: 
Naše prístroje sú vybavené filtráciou s aktívnym 
uhlím.
Aktívne uhlie je známe svojou schopnosťou 
absorbovať organické prchavé zložky (OPZ).
OPZ sú molekuly rozpustené vo vzduchu, ktoré 
vytvárajú veľmi škodlivé látky kontaminanty 
vnútorného vzduchu, vrátane pachov, chemických 
zložiek a všetkých druhov škodlivých plynov.
Uhlíkový aktívny filter zachytáva aj prach a iné 
častice prítomné vo vzduchu.
Účinnosť: 
Uhlíkový aktívny filter absorbuje až 10% tejto hmoty 
v kontaminantoch, predstavuje bariéru proti 
znečisteniu.
Aktívne uhlie zadrží 90% častíc až do veľkosti 10 
mikrónov.



Výstupný 
filter 
vzduchuIzolované steny 

zariadenia so 
zosilnenými 

Displej 
parametrov

Vstupný filter 
vzduchu

zosilnenými 
odrazovými 
zrkadlami



UV-C žiarivky

Aktívny Aktívny 
uhlíkový 
filter

Programovateľný
časovač



Prietok 120 m3
Hlučnosť 32 db

Žiarivky
4 Tubes UV-C 25W 
G13T8 (7 W UGI)

Externá UVC radiácia žiadne
Štruktúra AluminiumŠtruktúra Aluminium

Životnosť žiariviek 9000 hodín
Vlnová dĺžka 253,7 nm

Výmena
Aktívny Carbon filter
a UV-C žiarivky



CHARAKTERISTIKA VÝHODY

AKTÍVNY UHLÍKOVÝ A VLÁKNITÝ FILTER ZACHYTÁVA HLAVNÉ A NAJVÄČŠIE 
ČASTICE ZNEČISTENIA

UV-C LAMPS NIČIA VŠETKY MIKROORGANIZMY 
VRÁTANE SPÓR

PROGRAMOVATEĽNÝ ČASOVAČ JEDNODUCHÉ RIADENIE PRÍSTROJA

ZREDUKOVANÉ ROZMERY NELIMITUJÚ PRIESTOR

VYSOKOFREKVENČNÉ UVC ŽIARIVKY 120 m3 OŠETRENÉHO VZDUCU ZA HODINU. 
90% REDUKCIA BAKTERIÁLNEJ ZÁŤAŽE PO 
3 HODINÁCH

PODPORA ZABEZPEČUJE SPRÁVNE UMIESTNENIE 
VÝŠKY PRE LEPŠIU FUNKCIU ÚČINNOSTI

IZOLOVANÁ OCHRANA ŽIARIČE UV-C SÚ IZOLOVANÉ A EFEKT 
STERILIZÁCIE JE CHRÁNENÝ S 
DOKONALOU BEZPEČNOSŤOU



Comparison Ionization system Steril Air

Principle Ionization 
UV-C tubes + Carbon     
Active filters

Action Intermittent Continuous
Bacteria Reduces Destroys
Smells Reduces Retains
Dust Reduces Retains
Powders Land Retains
Smoke Land Retains
Pulverizations Land Retains
Viruses Land Destroys
Bacteria Land Destroys
Allergens Land Destroys
OVC Does not treat Destroys
Spores Does not treat Destroys
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