
Effektiviteten af vores UV-Cero 300-system blev, i oktober 2020, testet af ZUSE Photonics 
Department of the GMBU Research Institute i Jena. Testrapporten viste, at vores system opnår 
en virkningsgrad på 99,9% mod vira (SARS inkl. Covid-19 og mutanter, influenza- og andre vira).

Luften ledes gennem et specialdesignet system af kanaler, hvor den udsættes for intens 
UV-C bestråling i knap to sekunder. Denne tid der er nødvendig for at ødelægge DNA strukturen 
af de tilstedeværende vira og til inaktivering af levende celler.

UUV-Cero 300 er ideel til installation og drift i rum med en volumen på 150m³, men kan også i visse 
tilfælde desinficere rum op til 300m³. Hvis der er tale om større rum, anbefales det at installere en 
ekstra enhed, så luftmængden renses hurtigere.Læs venligst de vedlagte instruktioner for at opnå 
den optimale placering. Optimal placering sikrer, at rumluft kan passere uhindret på begge sider af 
enheden og ekstra støj minimeres.

Funktionstid og ydelse af enheden kan programmeres via touch-display.  

    Fordele:

          Servicevenlig og vedligeholdelsesfri 
     samt enkel montage, ingen filterskift

     høj effektivitet gennem kraftig UVC-bestråling 
     og specialdesignet kanalsystem
 
     Fremstillet i Tyskland 
     Hele produktionsprocessen udføres i firmaet. 
          Dette medfører fuld kontrol med materialer og sikkerhedsstandarder.

UV-Cero 300 luftdesinfektionssystem
Effektiv og miljøvenlig eliminering af vira uden brug af kemikalier

DPa

Som middel mod den nuværende Covid-19-pandemi, har vi i samarbejde med et team 
af virologer og fysikere udviklet et revolutionerende luft-desinfektionssystem.
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UV-Cero 300 luftdesinfektionssystem
Effektiv og miljøvenlig eliminering af vira uden brug af kemikalier

Produceret i overensstemmelse med EU-direktiver

Materiale     Pulverlakeret metal

Driftstemperatur:     0 - 40° C

Forbrug:       100 W

Rør-effekt:          96.0W (4 x 24W)

UV-C effekt    29.2W (4 x 7.3W)

UV-C bølgelængde UV-C bølgelængde   hovedlinje i spektret:  254nm 

Luftgennemstrømning:  150 - 300 m³ /time (justerbar 50 - 100%)   

Ventilatorer:     4 x Brushless / 33 dB 

Støjniveau:     38 - 54 dB (afhængigt af ventilatorstyring) 

Ophængning:     Væg- / loftmonteret

Driftstid:        9.000 timer pr. rør  (derefter gradvist fald i effektivitet)

Spænding:    220-240 V AC

Strømforbindelse: Strømforbindelse:   IEC-stik

Strømkabel:      1,8 m med jordforbindelse 
       (andre længder efter bestilling)

Dimensioner:    1102.4 x 516 x 154 (L x H x D i millimeter)

Samlet vægt:     14,00 kg
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Luftstrømningsretning

Tekniske data

UV-Cero 300



UV-Cero 300 luftrensningssystem 
Effektiv og miljøvenlig viruselimination uden brug af kemikalier

DPa

skal monteres i loet eller på væggen direkte under. -> 
der hvor de farlige aerosoler befinder sig
Gulvenheder står på gulvet (som navnet antyder) / på gulvet er ingen vira

absolut vedligeholdelsesfri – enheden har ingen filter, som skal udskies med jævne 
mellemrum (høje omkostninger), eller som skal rengøres. UV-lamperne fungerer med 
fuld effekt på op l 9.000 mer. Først dereer er lampens effekt gradvist faldende.

bebestråler luen inde i enheden på knap 2 sek.
Dee dsrum er minimum for at kunne uskadeliggøre vira (se test rapport)
Andre bestrålingsanordninger blæser kun luen kort d over deres UV-lamper, 
og dee er ikke nok, for at bekæmpe virus.

eliminerer også ubehagelige lugte (f.eks. den typiske frokosd lugt i kontorer og 
korridorer). Hvordan? På grund af den relavt lange bestrålingsd, som luen 
udsæ es for.

kkan desinficeres med 50% effekt næsten lydløs op l 150m3 rumlu i men. Med 100% 
strøm kan enheden behandle op l 300m3/t rumlu.

forbruger med 100% fuld effekt kun 95 Wa elektricitet.

er blevet testet for strålingseffekt og sikkerhed. Resultaterne er fremragende 
(se testrapport)

er let at servicere. Takket være den modulære konstrukon er udskining af UV-lamper 
og venlatorer en enkel proces.

kkan beslles i den farve kunden ønsker (fra ordre på 10 stk.).

er ”patentanmeldt”!
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Fordele ved lurensningssystem 'UV-Cero 300' 
i forhold l andre produkter.


