
Systemy do sterylizacji 
powietrza światłem UV-C



VireWall Soluva®
Poczuj że warto...

VireWall Soluva® to innowacyjne systemy do 

sterylizacji powietrza i jedyny na świecie system do 

sterylizacji powierzchni, który w swoich rozwiązaniach 

wykorzystuje technologie lamp UV-C firmy Heraeus.

Co zyskujesz inwestując w systemy VireWall Soluva®?

• strefę bezpiecznego powietrza w swoim otoczeniu,

• przestrzeń wolną od smogów i zanieczyszczeń,

• redukcje zachorowań - zmniejszoną rotację personelu,

• lepszą jakość życia,

• miejsce przyjazne dla alergików,

• komfortowe miejsce bez wirusów, 

• zwiększenie efektywności zespołu,

• redukcja kosztów,

• wydłużenie pracy sprzętów elektronicznych,

• neutralizację zapachów,



W wielu szpitalach
np. w Shanghai, Pekin, Wuhan

W klimatyzacjach na prawie 
wszystkich dużych lotniskach
np. Singapur, Shanghai

Do dezynfekcji opakowań
np. dla dzieci, opakowania na 

jogurty, na napoje pitne

Technologia UV-C
jest używana

od dziesięcioleci
znajduje zastosowanie w 
wielu rozwiązaniach na 

całym świecie

W przygotowaniu wody pitnej
np. New York, Berlin



Usuwa 99,959% wirusów, 
bakterii, pleśni, grzybów

Bez ozonu

Bez chemikaliów

Bez konieczności wymiany filtra

Kontrolujesz zasięg 
wiązki światła

Bez produktów ubocznych

Korzystanie z profesjonalnych systemów UV-C 
jest wygodne i całkowicie bezpieczne



Poznaj siłę UV-C
Materiał genetyczny wirusów jest łatwy do 
zniszczenia. Mają one jedynie warstwę lipidową 
(tłuszcz) jako powłokę ochronną.

Wirus zostaje skutecznie 
dezaktywowany

Udowodniona 
skuteczność w walce 

z  SARS-CoV2



Potwierdzone naukowo działanie

Instytut Fraunhofera Fizyki Budowlanej potwierdza działanie dezynfekcyjne 

urządzeń Heraeus UV-C w rzeczywistych warunkach!

Oczyszczacz powietrza Heraeus Soluva UV redukuje wirusy w zamkniętych 

pomieszczeniach o ponad 95% - podczas gdy zarażona osoba w pomieszczeniu 

wydycha wirusy - bez maski!

Pomiary potwierdzają, że urządzenia nie generują żadnych produktów ubocznych.

Pomiary wykonane przez Fraunhofer ISP potwierdzają symulacje firmy Heraeus i 

można je teraz przenieść do innych scenariuszy.

Po raz pierwszy spełni ono wymagania Federalnej Agencji Ochrony 

Środowiska dla urządzeń UV-C!

System VireWall Soluva® to innowacyjne rozwiązanie, którego skuteczność 

została potwierdzona badaniami przez: Instytut Fraunhofera, Instytut Higieny 

biotec GmbH, Klinika Uniwersytecka w Tübingen.



Jak działa UV-C

Powietrze z wirusami Wysoko energetyczne światło 
UV-C niszczy natychmiast wirusy, 
bakterie i grzyby

Czyste powietrze



Systemy VireWall Soluva® 
znajdują swoje zastosowanie w 
bardzo wielu dziedzinach życia

SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, HOTELE, 
RESTAURACJE, LOTNIKSA, FIRMY, SALE 

KONFERENCYJNE, SIŁOWNIE, SZPITALE, 
POMIESZCZENIA PRODUKCYJNE, GALERIE I 

SKLEPY, MUZEA I WIELE INNYCH. 
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Katalog produktów
VireWall Soluva®

wykorzystujące najlepszą na świecie technologię UV-C

VireWall Soluva® Air W

VireWall Soluva® Air Zone H

VireWall Soluva® Air M

VireWall Soluva® Air V

VireWall Soluva® Air D

Przeznaczony do montażu ściennego 
o wyd. 400 m3/h

Jedyna na baterię urządzenie UV-C do wszystkich 
powierzchni i obiektów

Do dużych pomieszczeń

Do autobusów, pociągów, statków i samolotów

Dezynfekcja w dużych pomieszczeniach 
z klimatyzacją i nawiewem



VireWall Soluva® Air W
Bezpieczna dezynfekcja powietrza UV-C w pomieszczeniach o normalnej 

wielkości takie jak sale lekcyjne, sale konferencyjne, poczekalnie.

Soluva® Air W niezawodnie i cicho usuwa wirusy, bakterie i inne zarazki z

powietrza w pomieszczeniu.

Dezynfekcja UV jest po prostu montowana na mobilnym stojaku i opcjonalnie 

również na ścianie. Jego zastosowanie sprawdziło się już w przedszkolach i 

szkołach, kawiarniach i restauracjach, gabinetach lekarskich, poczekalniach, 

domach spokojnej starości, biurach i w handlu.



VireWall Soluva® Air D
Jest instalowany w systemach wentylacyjnych.

W systemie wentylacyjnym wchłonięty strumień powietrza 

jest niezawodnie dezynfekowany światłem UV-C i uwalniany z 

powrotem do pomieszczenia bez zarazków.



VireWall Soluva® Air M
Bezpieczna dezynfekcja UV-C dla większych pomieszczeń, takich jak jak 

sale recepcyjne, kawiarnie, powierzchnie produkcyjne.

Soluva® Air M zapewnia dezynfekcję powietrza za pomocą światła 

UV-C w większych zamkniętych pomieszczeniach takich jak obszary 

produkcyjne, kawiarnie, chłodnie, lobby hotelowe lub audytoria w 

szkołach. Urządzenie jest montowane na suficie oczyszczając skutecznie 

powietrze i w ten sposób zmniejsza obciążenie zarazkami.



VireWall Soluva® Air V
Stale czyści powietrze w kabinach autobusów i innych środkach komunikacji 

miejskiej podczas przewozu pasażerów.

Niezawodnie i sprawnie niszczy wirusy, ich mutacje, bakterie czy inne patogeny. 

Oczyszczacz UV-C po prostu montuje się na suficie kabiny pasażerskiej w celu ochrony 

pasażerów. Wiele autobusów komunikacji miejskiej korzysta już z Soluva® Air V jako 

sprawdzonego rozwiązania.



VireWall Soluva® Air Air Zone H
To najmocniejsze, zasilane bateryjnie urządzenie UVC do 

dezynfekcji powierzchni.

Umożliwia szybką, bezchemiczną, suchą i bezkontaktową 

dezynfekcję powierzchni. Dzięki wysokiej sile promieni UV-C 

niezawodnie niszczy wirusy, bakterie i inne zarazki.

Jest już szeroko stosowany do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni 

w budynkach i pojazdach wszelkiego rodzaju.



tel. (+48) 662 480 409
tel. (+48) 789 077 261
 
info@virewall.pl
kontakt@virewall.pl
 
ul. Adama Branickiego 15
02-972 Warszawa, PL

Zapraszamy
 do kontaktu!


