
Dezynfekcja Powietrza i 
Powierzchni Promieniowaniem UV

Skutecznie eliminuje

Urządzenia UV przeznaczono do:

Coronavirus
wywołuje
(COVID-19)

Eliminuje wszystkie znane bakterie, wirusy, pleśnie,
CRE, TB, Influenza, Measles, Norovirus,
E. coli (mcr-1 gene), Ebola, Acinetobacter, etc.

Uznany lider w dezynfekcji UV powietrza, 
powierzchni i wody

Zapobiegania infekcjom związanym ze świadczeniem opieki medycznej (HAI) 
w instytucjach medycznych o różnych profilach.

Dezynfekcji zapobiegawczej oraz ognisk chorobotwórczych dla wszystkich klas 
czystości pomieszczeń.

Bieżącej dezynfekcji pomieszczeń między operacjami, procedurami i wizytami 
pacjentów.
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ZAKAŻENIA SZPITALNE
Healthcare-Associated Infections (HAI)

Dawka UV SVETOLIT
Stosowane obecnie rtęciowe niskociśnieniowe urządzenia 
o małej mocy nie są w stanie zapewnić w krótkim czasie 
odpowiedniej dawki UV dla skutecznej dezynfekcji OLM.

Dlatego zastosowanie  urządzeń UV SVETOLIT o wysokiej mocy 
w krótkim czasie pozwala obniżyć poziom OLM do wartości 
bliskich zeru, co w połączeniu z innymi metodami dezynfekcji 
drastycznie zmniejsza ryzyko zarażeń HAI w placówkach 
medycznych.

Czas
Wysoka moc bakteriobójczego 
promieniowania UV urządze-
nia UV SVETOLIT, zapewnia 
uzyskanie wyjątkowo szybko 
dawki UV wymaganej dla de-
zynfekcji szerokiego spektrum 
mikroorganizmów obecnych 
w pomieszczeniu.

Bezpieczeństwo
Z pomieszczenia można 
skorzystać od razu po prze-
prowadzonej dezynfekcji. 
Zastosowanie bezozonowych 
amalgamatowych żarników eli-
minuje potrzebę przewietrze-
nia pomieszczenia po przepro-
wadzonej dezynfekcji UV.

Niezawodność
Wszystkie urządzenia wykonywane są 
ze stali nierdzewnej wysokiej jakości 
oraz z elementów odpornych na działa 
nie promieniowania UV i chemicznych 
dezyfektantów. Urządzenia mogą 
działać kilka lat bez wymiany żarników 
UV – żywotność żarników UV wynosi 
12000 godzin ciągłej pracy.

UV o długości fali 254 nm doprowadza 
do nieodwracalnych uszkodzeń DNA 
u wszystkich znanych patogennych 

mikroorganizmów.

W rezultacie mikroorganizm traci
zdolność rozmnażania się (inaktywacja),

w ten sposób staje się nieszkodliwy.
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Urządzenia UV do dezynfekcji
powietrza i powierzchni
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Technologia dezynfekcji bez reagentów,  
chemikaliów, ozonu, toksyn
i innych szkodliwych substancji.

Zalecany czas naświetlania 
w zależności od kubatury pomieszczenia
(skuteczność 99,9% OLM):

Urządzenia UV typu otwartego 
mogą być stosowane tylko w 
pomieszczeniach BEZ
OBECNOŚCI LUDZI i ZWIERZĄT.
Promieniowanie UV może
spowodować uszkodzenie oczu
i nieochronionych części ciała.

SVETOLIT-50 SVETOLIT-100 SVETOLIT-100Н SVETOLIT-300 SVETOLIT-600

Objętość pomieszczenia, [m3] 25 30 50 25 50 75 25 30 50 50 100 200 75 150 250

Czas naświetlania, [min] 16 18 29 9 16 22 17 20 32 7 11 20 5 9 13
Napromieniowanie UV
w odległości 1 m,
min. [W/m2]

4,2 8,4 3,8 25 50

Żywotność żarnika, [h] 12 000

Pobór mocy
max. [W] 170 300 300 1000 2000

Napięcie zasilania, [V] 230 ± 10 %

Waga, [kg] 3 4 4,7 24,5 28

Wymiary,
D x W x S, [mm] 270 х 361 х 190 270 х 548 х 190 970 х 90 х 245 460 х 1325 х 460 460 х 1325 х 460



Recyrkulacyjna dezynfekcja UV powietrza

Systemy UV do dezynfekcji wody 

Lokalny Serwis. Globalne wsparcie
www.lit-uv.com

Linia PHARMA MASTER Plus
to grupa profesjonalnych 
jednostek UV o wydajności
do  25 m3/h. Są to urządzenia 
typu GMP manufactured
products. Panel sterowania
za pomocą ekranu dotyko-
wego wyświetla parametry 
systemu.

Linia MASTER
to grupa profesjonalnych urządzeń 
UV o wydajności do 400 m3/h. Urzą-
dzenia wyposażono w certyfikowany 
system monitorujący intensyw-
ność UV oraz system chemicznego 
oczyszczania. Panel sterowania za 
pomocą ekranu dotykowego wy-
świetla parametry systemu kontrolu-
jąc proces dezynfekcji.

Linia ADVANCED
to grupa kompaktowych
urządzeń UV o wydajności
do 70 m3/h. Urządzenia
wyposażone są w system
monitorujący intensyw-
ność UV, zdalne sterowa-
nie oraz opcjonalnie
w system chemicznego
oczyszczania.

Linia BASIC
to grupa kontakto-
wych urządzeń UV o 
wydajności 20 m3/h 
wyposażonych w 
amalgamatowy ener-
gooszczędny żarnik 
UV  o nominalnej 
żywotności 12,000 – 
16,000 h.

Recyrkulator AEROLIT 550 – to bakteriobójcze urządzenie UV Nowej Generacji, którego konstrukcja
obejmuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie dezynfekcji powietrza. Dezynfekcja promieniowaniem
UV może odbywać się w obecności ludzi.

Podstawowe cechy wyróżniające Recyrkulator to:
 • Wysoka UV dawka. W przeciwieństwie do tradycyjnych recyrkulatorów skoncentrowanych na 

dezynfekcji stosunkowo małej listy mikroorganizmów wymagających dawki promieniowania 
UV nie większej niż 7-11 mJ/cm2 (Staphyloccocus aureus, Mycobacterium tuberculosis itp.). 
Urządzenie zapewnia dawkę UV nie mniejszą niż 30 mJ/cm2, która zapewnia dezynfekcję 
znacznie szerszego zakresu mikroorganizmów. Np. pod względem OLM zapewniony jest stopień 
dezynfekcji 99,9%.

 • Wysoka wydajność. Wydajność AEROLIT 550 wynosi 500 m3/h. Jest kilkakrotnie większa od 
tradycyjnych recyrkulatorów (50-100 m3/h). Tak wysoka wydajność zapewnia znacznie wyższą 
krotność (5-10) recyrkulacji dezynfekowanego powietrza w pomieszczeniach o kubaturze 50-
100 m3, co jest bardzo istotne dla szybkości, skuteczności i jakości dezynfekowanego powietrza 
w pomieszczeniach, w których są obecni ludzie.

Recyrkulator można stosować w pomieszczeniach o różnym przeznaczeniu.


