
dla Twojego bezpieczeństwa

STERYLIZATORY

UV-C

Z URZĄDZENIAMI NAVITEL

Oczyszczacze-sterylizatory powietrza
skutecznie usuwają z otoczenia wirusy, 
bakterie, pleśnie, grzyby, roztocze, 
alergeny, kurz i smog!
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ODDYCHAJ
PEŁNIĄ ŻYCIA



Wojciech Mordec
Prezes Zarządu

NAVITEL sp. z o.o.

Polish 
Product

Zaufał nam m.in. 
Prezydent RP 
Andrzej Duda, który 
posiada nasze 
produkty i używa ich 
na co dzień.

NAVITEL Sp. z o. o. jest polskim 
producentem wysokiej klasy 
profesjonalnych urządzeń do 
oczyszczania powietrza. Istniejemy 
na rynku od 2007 roku. Oferujemy 
zarówno rozwiązania przemysłowe, 
jak i indywidualne.

Wszystkie produkty i akcesoria 
Navitel zostały zaprojektowane 
z myślą o trwałości i niezawodności. 
Regularne inwestycje w badania 
i rozwój nad nowymi patentami 
i rozwiązaniami technologicznymi 
pozwalają na osiąganie doskonałych 
wyników innowacyjnych rozwiązań 
dla Twojego bezpieczeństwa 
i zdrowia.



Niewątpliwą zaletą naszych urządzeń jest 
wysoka wydajność, skuteczne oczyszczanie
i sterylizacja powietrzem.

Są skutecznym narzędziem w walce
przed alergiami!

Możliwość dostosowania wyglądu
urządzeń do wymagań klienta.

Usuwają z otoczenia wirusy, bakterie, pleśń, grzyby, 

roztocza, kurz, zapachy i smog.

Bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Ograniczają rozprzestrzenianie się pandemii i chorób 

sezonowych.

Stosowany w pomieszczeniach, w których przebywają i pracują ludzie.

Zaawansowana technologia oczyszczania – lampy Philips UVC, 

innowacyjna komora i system filtracji oczyszczonego powietrza.

Produkt przyjazny dla środowiska - nie zawiera plastiku.

Gwarancja cichej, ciągłej pracy i wieloletniego użytkowania.

Polski Producent.

Urządzenia dedykowane do budynków i pomieszczeń gospodarczych, 

komunikacji samochodowej i kolejowej.

Produkt w pełni certyfikowany.

Możliwość dostosowania wyglądu urządzeń do wymagań klienta.























Charakterystyka
urządzeń:









Czym różni się oczyszczacz powietrza 
od naszego sterylizatora powietrza UV-C:

Oczyszczacze powietrza

Oczyszczacze powietrza nie eliminują bakterii ani wirusów, oczyszczają 
powietrze z małych cząstek, kurzu, sierści włosów itp. 

Medium czyszczącym powietrze są filtry,  filtry są odpowiedzialne za 
przechwytywanie cząsteczek zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu. 
Standardowy zestaw składa się zazwyczaj z:

Oczyszczacze powietrza nie eliminują bakterii ani wirusów a wyłapywane przez 
filtry roztocza, kurz i inne cząstki osiadając na filtrach sprzyjają powstawaniu 
siedlisk bakterii. Dlatego dla prawidłowego działania oczyszczaczy zaleca się 
wymianę filtrów w niektórych modelach nawet dwa razy  w tygodniu. Źródłem 
ssącym (powodującym zasysanie powietrza jest wentylator, który umieszczony jest 
za ścianą filtrów. 
Same filtru skutecznie zmniejszają wydajność wentylatorów (często wydajność 
wentylatora podawaną jest jako moc oczyszczacza).

filtra wstępnego, który zatrzymuje największe zanieczyszczenia, takie jak kurz, 
włosy czy sierść zwierząt. Stanowi warstwę ochronną dla pozostałych filtrów i można 
go czyścić ręcznie;

filtra HEPA wyłapującego cząstki stałe o wielkości 0,3 μm. Istnieją różne rodzaje 
filtrów klasy HEPA, które różnią się skutecznością wyłapywania zanieczyszczeń - od 
85% do 99,995%. W oczyszczaczach producenci najczęściej stosują filtr HEPA13 
eliminujący 99,95% pyłów.

filtra węglowego, który adsorbuje lotne chemikalia (w tym lotne związki organiczne 
i dym papierosowy).

Podstawową różnicą jest działanie i budowa urządzeń oraz przeznaczenie 
i skuteczność działania:



Sterylizator powietrza NLB UVC

Podstawowym medium sterylizującym powietrze jest lampa UV-C, długości fali 254 
nm, i filtr węglowy o strukturze siatkowej. Skuteczność sterylizacji powietrza zależy 
od mocy lamp, czasu naświetlania oraz strumienia wirowego przepływu powietrza. 

Wydajność i skuteczność sterylizatora powietrza UVC zależy od mocy stosowanego 
wentylatora, jest warunkowana średnicą przepływu, mocą lam UV-C, czasem 
naświetlania i budową przepływowej  komory sterylizującej. 

Gwarancja skutecznej pracy to 18 000h, bez obsługowej pracy sterylizatora.

Dobierając sterylizator (wydajność ) do danego pomieszczenia powinniśmy się 
kierować oprócz powierzchni (kubatury) ilością i częstotliwością przebywania 
ludzi w danym pomieszczeniu. Należy również pamiętać, że wirusy i bakterie 
przynoszone są przez ludzi i rozsiewane podczas oddychania i rozmów a 
charakterystyka transmisji zarażeń od bywa się poprzez powietrze. 

Charakterystyka rozkładu (wędrówki) bakterii i wirusów w otaczającym nas 
powietrzu zawsze ma trajektorię opadania na powierzchnie i podłogę (są cięższe 
od powietrza) przypominając efekt wędrówki i osiadania kurzu.  

Sterylizatory powietrza UV-C 
skutecznie sterylizują 
powietrze niszcząc w 99:99%  
bakterie, wirusy (Covid-19), 
grzyby, alergeny, roztocza, 
a zastosowany filtr węglowy 
(siatka węglowa) oczyszcza 
z cząstek, kurzu, sierści, 
zapachów itp. 

Czym różni się oczyszczacz powietrza 
od naszego sterylizatora powietrza UV-C:



OCZYSZCZACZ POWIETRZA / STERYLIZATOR

NLB30 / NLB30 L

Wydajność 87m³ / h
Zastosowana lampa UV-C 254 nm o mocy 8 Wat
Natychmiastowo usuwa bakterie i wirusy oraz grzyby, roztocza,
alergeny i nieprzyjemne zapachy, poziom skuteczności > 99%.

Idealny do zastosowania w gabinetach, aptekach, mieszkaniach,
domach, biurach, pokojach hotelowych, restauracjach, itp.



OCZYSZCZACZ POWIETRZA / STERYLIZATOR

NLB60

Wydajność 165m³ / h
Zastosowana lampa UV-C 254 nm o mocy 60 Wat
Natychmiastowo usuwa bakterie i wirusy oraz grzyby, roztocza,
alergeny i nieprzyjemne zapachy, poziom skuteczności > 99%.

Idealny do zastosowania w szpitalach, gabinetach, przychodniach,
hotelach, sklepach, szkołach, DPS-ach, urzędach, poczekalniach,
zakładach pracy itp.



OCZYSZCZACZ POWIETRZA / STERYLIZATOR

NLB120 / NLB180

Wydajność 1000m³ / h
Zastosowana lampa UV-C 254 nm o mocy 120 Wat lub 180 Wat
Natychmiastowo usuwa bakterie i wirusy oraz grzyby, roztocza,
alergeny i nieprzyjemne zapachy, poziom skuteczności > 99%.

Idealny do zastosowania w obiektach wielkopowierzchniowych,
galeriach, sklepach, zakładach usługowych i produkcyjnych, salach
gimnastycznych, kościołach, aulach, halach sportowych, kinach itp.



Podstawowe funkcje:












Pomiar temperatury ciała (kamery termowizyjne).
Komunikaty świetlne i głosowe (brak maseczki, temperatura).
Autoryzacja wejścia (rozpoznawanie osób).
Dezynfekcja całego ciała ( środkiem dezynfekującym w postaci mgły).
Dezynfekcja powierzchni bramki (UV-C, ozon).
Funkcjonalny panel sterowania.

BRAMKA MONITORUJĄCO-DEZYNFEKUJĄCA

NBS 10

DEZYNFEKCJA

CAŁEGO CIAŁA

Bramka NBS10 w postaci kabiny jest mobilnym urządzeniem do
ochrony sanitarnej wewnątrz budynków.

Stosowane w obiektach użyteczności publicznej np. szpitalach, przychodniach, sanatoriach, 
obiektach sportowych, galeriach, kinach, hotelach, zakładach pracy, urzędach, lotniskach, 
dworcach kolejowych i autobusowych.



Promieniowanie UVC skuteczną metodą  
walki z COVID-19.

Już od pierwszych dni pandemii koronawirusa 
naukowcy i epidemiolodzy eksperymentowali z 
wykorzystaniem promienników UVC w roli narzędzi 
do błyskawicznej dezynfekcji przestrzeni 
wspólnych. Z systemów bazujących na 
promieniowaniu ultrafioletowym korzystały do tej 
pory głównie szpitale oraz branża transportowa. W 
przyszłości technologia tego typu może być w pełni 
bezpieczna dla ludzi i trafić także do użytku 
domowego.

Przeprowadziliśmy badania z Uniwersytetem 
Bostońskim i w warunkach laboratoryjnych udało 
nam się potwierdzić, że promienniki UVC marki 
Philips, przy zastosowaniu dawki 5 mJ/cm2, są w 
stanie zdezaktywować w 99% wirus 
SARS-CoV-2 w ciągu zaledwie 6 sekund. Z natury 
promieniowanie UVC jest niebezpieczne dla 
organizmów żywych, więc nie należy 
napromieniowywać bezpośrednio ludzi, zwierząt i 
roślin. Jednak mamy w swojej ofercie urządzenia, 
które są tak skonstruowane, aby w trakcie ich 
działania w danej przestrzeni mogli przebywać 
ludzie.

O skuteczności promieniowania ultrafioletowego w walce z koronawirusem przekonuje 
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, powołując się na prace 
naukowe Narodowej Komisji Zdrowia w Chinach. Badania dowiodły, że SARS-CoV-2 wykazuje 
wysoką wrażliwość na promieniowanie ultrafioletowe w zakresie UVC. 30-minutowa sesja 
dezynfekująca wykorzystująca promieniowanie o natężeniu co najmniej 1,5 W/mkw pozwala 
skutecznie usunąć koronawirusa z całego pomieszczenia.

Promienniki UVC to źródła światła emitujące promieniowanie ultrafioletowe z zakresu od 200 
do 280 nanometrów, które ma charakter biobójczy. Wirus SARS-CoV-2 jest podatny na to 
promieniowanie, które rozkłada jego RNA, przez co nie może się dalej replikować i staje się 
nieszkodliwy dla ludzi.



Należy zwracać uwagę na jeszcze jeden istotny problem, który stoi na drodze do 
upowszechnienia się systemów dezynfekcji UVC. W trakcie użytkowania niektóre 
urządzenia UVC wytwarzają duże ilości ozonu, który może być niebezpieczny dla 
ludzi po zakończeniu procesu dezynfekcji.

Nasze promienniki wykonane są ze specjalnego szkła i dzięki temu nie generują 
szkodliwego ozonu w trakcie pracy. O ile przestrzeń po napromieniowaniu UVC staje się 
zupełnie bezpieczna dla ludzi, o tyle po naozonowaniu należy ją wywietrzyć. Dlatego 
ważne jest, aby źródła UVC nie wytwarzały ozonu.

Systemy dezynfekcyjne wykorzystujące 
promieniowanie UVC były używane przez 
polskie firmy już od pierwszych tygodni 
od wybuchu pandemii.

Promieniowanie UVC okazało się 
skuteczną formą dezynfekcji, która 
znacznie redukuje zagrożenie zarażeniem 
np. gruźlicą. Z kolei podczas pandemii 
pojawiła się potrzeba dostosowania 
technologii stosowanej dotychczas w 
szpitalach do warunków poza szpitalnych. 
Jeżeli używamy promienników w sposób 
bezpieczny, mogą one znaleźć bardzo 
szerokie zastosowanie w skutecznej 
dezynfekcji.

Promieniowanie UVC skuteczną metodą  
walki z COVID-19.



dla Twojego biznesu

zapewniamy
Bezpieczeństwo

Jak zadbać, aby w dobie 
pandemii COVID-19
hotel, pensjonat, uzdrowisko, sanatorium  i odwiedzający go goście byli bezpieczni 

i chronieni przed zarażeniem się nie tylko wirusem COVID-19?

w w w . n a v i t e l . p l

Bezpieczny 
HOTEL



Należy pamiętać, że nie tylko wirus Covid-19 jest roznoszony przez ludzi, są to też różnego rodzaju 

wirusy grypy, rota wirusy, alergeny, bakterie, zapach i pleśnie. Dodatkowym czynnikiem wskazującym 

na zadbanie o jakość powietrza w obiektach usługowych takich jak np. hotele są opracowywane przez 

UE normy dotyczących jakości powietrza. Znane i stosowane środki i czynności mające zapobiegać 

rozprzestrzenianiu się COVID-19 np. zamgławianie, ozonowanie pomieszczeń, dezynfekcja środkami 

chemicznymi nie zawsze przynosi oczekiwany efekt. Znane są fakty, że wirusy (w tym COVID-19) 

bakterie uodparniają się na środki chemiczne oparte na alkoholu. 

Sama procedura dezynfekcji jest problematyczna, 

ponieważ muszą być zachowane odpowiednie warunki BHP, 

na czas dezynfekcji wyłączony zostaje z użytkowania 

pomieszczenia a nawet całe piętra. Podczas dezynfekcji (np. 

ozonowanie) nie mogą przebywać ludzie ani zwierzęta, należy przez 

określony czas wyłączyć pomieszczenia z użytkowania a następnie 

wietrzyć. Należy pamiętać, że oprócz faktu, że te procedury przynoszą 

określone straty wynikające z wyłączenia z pomieszczeń z użytkowania to 

dezynfekujemy samo pomieszczenie i powierzchnie na których mogą 

znajdować się wirusy, bakterie, grzyby itp. Zapominamy, że to ludzie są 

nosicielami wirusów (COVID-19), bakterii, alergenów itd. 

COVID-19 i inne wirusy i bakterie rozprzestrzeniają się droga 
kropelkową i przenoszone są poprzez powietrze. Wydychane przez 
człowieka zarażonego COVID-19 powietrze, roznosi wirusy po 
pomieszczeniach hotelowych (pokoju, korytarzach, restauracji, 
recepcji) wirusy, które pozostając w powietrzu mogą zarażać 
innych gości a także personel i obsługę hotelu. 

aby dezynfekcja - sterylizacja powietrza i pomieszczeń była 
skuteczna, bezpieczna i nie ograniczała działalności  hotelu należy 
dezynfekować - sterylizować powietrze w tym samym czasie, gdy 
przebywają w pomieszczeniach i przestrzeniach zamkniętych 
ludzie, bo to oni przebywając w pomieszczeniach lub 
przemieszczając się, są nosicielami wirusów i bakterii, które 
transmitowane przez powietrze zarażają inne osoby.

podsumowując



NLB
NLB
NLB

NLB
NLB
NLB

30
60
120

30
60
120

rodzina
NLB

Aby spełnić wszystkie oczekiwania bezpieczeństwa gości, 
personelu hotelu rekomendujemy stosowanie naszych  

oczyszczaczy - sterylizatorów UVC, które posiadają wszystkie 
niezbędne certyfikaty i badania oraz szereg pozytywnych opinii 

użytkowników. 

Stosowanie sterylizatorów NLB30, NLB60, NLB120, które skutecznie, 
bezpiecznie i bezobsługowo niszczą wszystkie wirusy (COVID-19), rota 

wirusy, wirusy grypy, bakterie, grzyby, roztocza, alergeny a także zapachy, daje 
poczucie bezpieczeństwa gości hotelowych oraz personelu przed zakażeniem 

w hotelu. Podnosi poziom bezpieczeństwa świadczonych usług i prestiż hotelu. 



Dotychczas stosowane 
środki dezynfekcji: 

Wady:

- wyłączenie pokoi i pomieszczeń na czas dezynfekcji – straty finansowe,

- codzienne powtarzanie czynności,

- nie chroni personelu i gości przed zakażeniem (wirusy roznoszą ludzie tu i teraz),

- nie chroni przed rozprzestrzenianiem się wirusów,

- naraża na niebezpieczeństwo zatrucia ozonem personelu i gości.

1. Zamgławianie, ozonowanie pomieszczeń:

Wady:

- nie niszczą bakterii,  wirusów, grzybów, zatrzymują na filtrach roztocza, kurz, i drobiny ,

- należy wymieniać filtry co najmniej 2 razy w tygodniu (różne zalecenia producentów),

- nie wykonanie wymian filtrów, filtry stają się siedliskiem bakterii, grzybów roztoczy itd.,

- czas poświęcony na obsługę wymian,

- koszty zakupu i wymian filtrów.

2. Oczyszczacze powietrza z filtrami HEPA:

Sterylizatory powietrza Navitel typu NLB
- nowe możliwości, skuteczność i bezpieczeństwo

- bezpiecznie w użytkowaniu,

- mogą bezpiecznie przebywać ludzie i zwierzęta w pomieszczeniach, 

   gdzie pracuje sterylizator,

- skutecznie niszczą  i eliminują z powietrza wszystkie wirusy (COVID-19), 

   bakterie , grzyby, roztocza, alergeny, zapachy,

- są bezobsługowe,

- są wykonane z materiałów przyjaznych środowisku naturalnemu,

- posiadają wszystkie niezbędne certyfikaty,

- skuteczność potwierdzona badaniami,

- posiadają szereg pozytywnych opinii i rekomendacji. 

Sterylizatory powietrza typu NLB produkowane przez NAVITEL sp. z o.o. są gwarancja 

skutecznego oczyszczania – sterylizacji powietrza w przestrzeniach wspólnych, pokojach 

hotelowych, holach , recepcjach, restauracjach. 

Dzięki specjalnej budowie i zastosowaniu promieniowania UVC, są:

www.navitel .pl
+48 17 788 15 60

ul .  Wojska Polskiego 9
39-300 Mielec

Producent
Navitel  Sp.  z o.o.
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Bezpieczny
TRANSPORT

Jak zadbać, aby w dobie 
pandemii COVID-19
Stosowanie sterylizatorów NLB w autobusach, tramwajach, 
pociągach i wielu innych.

dla Twojego biznesu

zapewniamy
Bezpieczeństwo



Stolica Polski, miasto Warszawa, wykorzystuje 
sterylizatory Navitel w komunikacji miejskiej - autobusy, 
tramwaje.

Stosowanie sterylizatorów NLB
Centralna sterylizacja w transporcie publicznym



Jak zadbać, aby w dobie 
pandemii COVID-19
Stosowanie sterylizatorów NLB w szpitalach, placówkach służby zdrowia, 

gabinetach lekarskich.

w w w . n a v i t e l . p l

Bezpieczna
MEDYCYNA

dla Twojego biznesu

zapewniamy
Bezpieczeństwo



Sterylizując powietrze 
urządzeniami NLB, w salach,  
gdzie przebywają chorzy na 
COVID-19, zmniejsza się 
stężenie  wirusów w 
powietrzu, znacznie 
przyspiesza proces leczenia 
chorych, a także zabezpiecza 
personel medyczny przed 
możliwością zarażenia się 
wirusem. 

Zastosowanie sterylizatorów NLB w
szpitalach, placówkach służby zdrowia, gabinetach lekarskich.

Sterylizatory NLB, skutecznie niszczą wirusy COVID-19, 
inne wirusy i bakterie, grzyby, roztocza itp.
Są bezpieczne w użytkowaniu.



www.navitel .pl
+48 17 788 15 60

ul .  Wojska Polskiego 9
39-300 Mielec

Producent
Navitel  Sp.  z o.o.

Badania mikrobiologiczne powietrza przed i po eksploatacji
Sterylizatory powietrza UV-C

CE MARK
NLB sterilizers

PZH CERTIFICATE
NLB sterilizers

CE MARK
NBS gates

PZH CERTIFICATE
NBS gates

Nasze urządzenia zostały przetestowane
i dokładnie przetestowane!

Badania ITFiM



i wiele innych

Szpital Powiatowy 
Biernackiego w Mielcu

Ministerstwo Zdrowia
Rzeczpospolita Polska

Świętokrzyskie Centrum 
Onkologii w Kielcach

Centralny Szpital 
Kliniczny MSWiA 

w Warszawie

Prezydent
Rzeczpospolita Polska

Lockheed Martin
Aviation Works

Medcom Sp. z o.o.

Medcom Sp. z o.o.

Prezydent Rzeszowa Prezydent Miasta Mielca

Zaufali nam

Plus -
sieć telefoniczna

w Polsce

Akademia 
Leona Koźmińskiego

www.navitel .pl
+48 17 788 15 60

ul .  Wojska Polskiego 9
39-300 Mielec

Producent
Navitel  Sp.  z o.o.



Sterylizatory Navitel
bo kochamy życie





Quality is priority
What we do in your business
Through the process

Navitel. SP. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 9
39-300 Mielec

+48 17 788 15 60
www.navitel.pl


