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UV-C 2020

ИНДИВИДУАЛНИ РЕШЕНИЯ
ЗА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА
ДЕЗИНФЕКЦИЯ
OZONE-FREE

ЗА НАС

IKIS е българска компания, основана през 1998, с повече
от 20 години опит в проектирането и изработването на
висококачествени осветителни тела и цялостни осветителни
решения, OEM партньор на Philips.
Нашият екип от висококвалифицирани инженери създаде
новата серия уреди UV-C 2020, предназначени за дезинфекция
на повърхности и въздух в затворени помещения с
UV-C лъчение.
Всички уреди използват светлинни източници Philips и имат
гаранция за високо качество и дълъг живот. Те унищожават
99,9% от наличните микроорганизми, включително вируси,
бактерии, гъбички и др. По време на работа уредите не
отделят озон, което ги прави абсолютно безопасни и
екологично чисти.

Ние консултираме, обучаваме,
конструираме, доставяме
и поддържаме.
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Предназначени са за надеждна дезинфекция и използване
във всички сфери на живота: домове, офиси и търговски
площи, болнични и здравни заведения, училища, детски
градини и университети, ресторанти и барове, индустриални
помещения и складове.
Свържете се с нас, за да заявите своя нов уред от серията
UV-C 2020, специално проектиран и създаден, за да отговори
на Вашите специфични нужди.
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КАКВО Е UV-C
ДЕЗИНФЕКЦИЯ И
КАК РАБОТИ?
Ултравиолетовата дезинфекция е метод, използващ
ултравиолетова светлина (C или UV-C) с къса дължина на
вълната. Тя неутрализира микроорганизмите, като унищожава
генетичната им структура и пречи на размножаването им.
В естествена среда слънчевите UV-C лъчи биват спирани
от озоновия слой и достигат земната повърхност съвсем
слабо. Уредите за дезинфекция произвеждат UV-C светлина,
достатъчно силна, за да пречисти повърхностите и въздуха
в частни, обществени и индустриални помещения, и да
превърне средата в негостоприемна за бактерии, вируси,
плесени и други патогенни микроорганизми.
Уредите от серията UV-C 2020 използват сертифицирани UV-C
източници на Philips, които излъчват светлина с дължина на
вълната 254nm, неотделяща озон. По този начин помещенията
могат да бъдат използвани непосредствено, след като
дезинфекцията завърши.
Нашият екип от специалисти ще обучи Вас, Вашето семейство
или персонал да използвате уредите за UV-C дезинфекция,
и ще Ви инструктира за всички необходими протоколи
и процедури, свързани с употребата им.
UV-C лъчи

ДНК преди
облъчване с UV-C

ДНК след
облъчване с UV-C
07
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RAY
OZONE-FREE

WI-FI OPTION

RAY е интелигентен уред за UV-C дезинфекция на повърхности
и въздух. Той е идеалното решение за домове и офиси,
училища и детски градини, търговски площи, клиники
и лаборатории, помещения на фармацевтичната и
хранително-вкусовата индустрии. RAY има леко и здраво
тяло с ергономичен дизайн, което го превръща в преносим
и изключителен лесен за употреба. Снабден е с опция за
дистанционно управление чрез Wi-Fi свързаност, позволяващо
задаване на отложен старт, продължителност и програма на
работа. Разполага с допълнителна функция за проследяване
на живота на UV-C източниците, индикираща необходимостта
от подмяна. По време на употреба в помещението, което се
дезинфекцира, не трябва да присъстват хора, животни
и растения.
Лесна предварителна
поръчка и гаранция за
безопасност
RAY е абсолютно безопасен
за употреба. Опцията за
дистанционно управление
позволява процесът по
дезинфекция да бъде
стартиран и спиран,
когато Вие сте на безопасно
разстояние. RAY не се нуждае
от надзор по време на
работа.

Рентабилен
RAY изисква ниски
експлоатационни разходи и
минимална поддръжка.
Високоефективен и надежден
Отлична профилактика
в рамките на минути – в
зависимост от размера на
помещението максималната
продължителност на работа
е 40 минути. Проектиран е за
помещения до 40 m2.
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ERASER
OZONE-FREE

ERASER е преносим интелигентен уред за UV-C дезинфекция
на повърхности и въздух. Той е идеалното решение за
лекарски и зъболекарски кабинети, фризьорски салони
и студия за красота, клиники и лаборатории, помещения
на фармацевтичната и хранително-вкусовата индустрии,
складове, училища, детски градини и др. Уредът е
удобен за пренасяне, тялото му е леко, изработено от
метал и издържливо. Снабден е с вграден контролер,
дълъг захранващ кабел и опция за монтаж на подвижна
телескопична стойка. По време на употреба в помещението,
което се дезинфекцира, не трябва да присъстват хора,
животни и растения.

Лесна предварителна
поръчка и гаранция за
безопасност
ERASER е напълно безопасен
благодарение на вградените
сензори за засичане на
движение, които прекъсват
процеса на дезинфекция.
Има и опция за отложен
старт, която Ви позволява
спокойно да напуснете
помещението преди
стартиране. Не се нуждае от
надзор по време на работа.

Рентабилен
ERASER изисква ниски
експлоатационни разходи и
минимална поддръжка.
Високоефективен и надежден
Отлична профилактика
в рамките на минути – в
зависимост от размера на
помещението максималната
продължителност на
работа е 30 минути.
Проектиран е за помещения
до 80 m2. Изработен от
висококачествени материали.
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EXTERMINATOR
OZONE-FREE

EXTERMINATOR е професионален преносим уред за UV-C
дезинфекция на повърхности и въздух. Подходящ е за
специализирани болнични помещения и инфекциозни
отделения, клиники и други обществени сгради. За кратко
време дезинфекцира въздуха и повърхностите, директно
изложени на UV-C лъчите. EXTERMINATOR е предназначен
за работа в големи болнични помещения, като осигурява
сигурна среда за лекари, медицински персонал и
пациенти. По време на употреба в помещението, което се
дезинфекцира, не трябва да присъстват хора, животни и
растения.

Лесна предварителна
поръчка и гаранция за
безопасност
ЕXTERMINATOR е безопасен
за употреба благодарение
на вградените сензори
за движение. В случай на
засичане на такова, уредът
се изключва незабавно,
преустановявайки
процеса на дезинфекция.
EXTERMINATOR не се нуждае
от надзор по време на
работа.

Рентабилен
EXTERMINATOR изисква ниски
експлоатационни разходи и
минимална поддръжка.
 исокоефективен и надежден
В
Над 30% по-добра
профилактика в рамките
на минути – в зависимост
от размера на
помещението максималната
продължителност на
работа е 30 минути.
Проектиран е за помещения
до 450 m2. Изработен от
висококачествени материали.
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AURA
OZONE-FREE

AURA е високоефективен уред за дезинфекция на повърхности
и въздух в домове и офиси, малки бизнес и търговски
помещения. Изработен е от огледална неръждаема стомана
и е проектиран за открит монтаж на стена или таван.
Благодарение на компактните си размери и ниско тегло
е удобен за дезинфекция на автомобили, бусове и други
превозни средства. По време на употреба в помещението,
което се дезинфекцира, не трябва да присъстват хора,
животни и растения.
Лесна предварителна
поръчка и гаранция за
безопасност
AURA е безопасен за
употреба. Разполага с опция
за дистанционно управление
от разстояние.
Рентабилен
AURA изисква ниски
експлоатационни разходи и
минимална поддръжка.

Високоефективен и надежден
Отлична профилактика
в рамките на минути – в
зависимост от размера на
помещението максималната
продължителност на
работа е 30 минути.
Проектиран е за помещения
до 45 m2. Изработен от
висококачествени материали.
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AIR STRIKE
OZONE-FREE

WI-FI OPTION

AIR STRIKE е високоефективен уред за UV-C дезинфекция.
Подходящ е за използване в болници и болнични отделения,
кина и театри, клиники, лаборатории и фармацевтични
помещения, търговски площи и офиси, училища и
детски градини, частни домове. AIR STRIKE има опция за
управление от дистанция и е абсолютно безвреден и
сигурен за употреба. Има светлинен индикатор, указващ,
че устройството е в работен режим. Уредът може да бъде
използван в присъствието на хора, животни и растения.
Изработен е от висококачествени материали.

Лесна предварителна
поръчка и гаранция за
безопасност
AIR STRIKE е предназначен за
употреба на закрито и не се
нуждае от надзор по време
на работа.

Рентабилен
AIR STRIKE изисква ниски
експлоатационни разходи и
минимална поддръжка.
Високоефективен и надежден
Отлична профилактика
в рамките на минути.
Проектиран е за помещения
и пространства с размер
до 180 м3.
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AIR STRIKE
MOBILE

OZONE-FREE

WI-FI OPTION

AIR STRIKE MOBILE е високоефективен уред за дезинфекция
на въздух. Компактният размер и минималистичен дизайн
превръщат този подвижен уред в идеален за дезинфекция
на клиники и лаборатории, фармацевтични помещения и
търговски площи, индустриални зони и офиси, училища и
детски градини, търговски центрове и частни сгради. AIR
STRIKE MOBILE може да бъде инсталиран и свързан с шуко
контакт. Уредът може да бъде използван в присъствието на
хора, животни и растения. Изработен е от висококачествени
материали.

Лесна предварителна
поръчка и гаранция за
безопасност
AIR STRIKE MOBILE е подходящ
за употреба във всякакви
помещения и площи на
закрито, и не се нуждае от
надзор по време на работа.

Рентабилен
AIR STRIKE MOBILE изисква
ниски експлоатационни
разходи и минимална
поддръжка.
Високоефективен и надежден
Отлична профилактика
в рамките на минути.
Проектиран е за помещения и
пространства с размер
до 90 м3.
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AIR STRIKE
ULTRA
OZONE-FREE

AIR STRIKE ULTRA е високоефективен уред за дезинфекция
на въздух в големи помещения. Той е идеалното решение
за производствени мощности и фабрики, помещения на
фармацевтичната и хранително-вкусовата индустрии,
логистични центрове, складове и др. Снабден е с вграден
контролер с функция за проследяване на живота на UV-C
източниците, индикираща необходимостта от подмяна.
AIR STRIKE ULTRA е напълно безвреден и безопасен за
употреба в присъствието на хора, животни и растения.
Лесна предварителна
поръчка и гаранция за
безопасност
AIR STRIKE ULTRA е подходящ
за употреба в големи
помещения и площи и не се
нуждае от надзор по време
на работа.

Високоефективен и надежден
Отлична профилактика
в рамките на минути.
Проектиран е за помещения
и пространства с
височина до 6м и размер
до 1000 м3. Изработен от
висококачествени материали.

Рентабилен
AIR STRIKE ULTRA изисква ниски
експлоатационни разходи и
минимална поддръжка.
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ТЕСТВАНЕ И
СЕРТИФИКАЦИЯ
НА УРЕДИТЕ
Уредите от серията UV-C 2020 съответстват на всички
необходими стандарти и нормативни актове, както и на
Наредбата за съществените изисквания и оценяване
на съответствието на електрическите съоръжение,
предназначени за използване в определени граници,
и съществените изисквания за безопасност на други
наредби за оценяване на съответствието.
Всички уреди от серията UV-C 2020 са тествани и
сертифицирани от Център за изпитване и Европейска
сертификация – Стара Загора, Лаборатория „Изпитване
на машини, съоръжения и устройства” – Стара Загора,
разполагат и с Протокол от изпитване на бактериологично
действие, издаден от Национален център по заразни и
паразитни болести – София и Лаборатория по „Дезинфекция,
стерилизация и биоиндикатори” – София.

ЦЯЛОСТНО
ОБСЛУЖВАНЕ:
СТЪПКА 1
Открийте ни на www.ikis-light.com или се свържете с
нас по телефон или имейл. Ние ще отговорим на всички
Ваши въпроси и ще Ви дадем пълна информация за
уредите – бактерицидна ефективност, време на работен
процес, протоколи за употреба и т.н. Ако е необходимо,
ще извършим оглед на помещението, в което ще бъде
инсталиран уреда за дезинфекция. В случай, че
помещението е с по-големи размери, ще подготвим
чертежи с разположение на уредите, за да бъде
гарантирана пълната и качествена дезинфекция.
СТЪПКА 2
Ще получите индивидуална
оферта, съобразена с
всички специфични нужди
и особености.
СТЪПКА 3
След като офертата бъде
потвърдена от Ваша
страна, започва процесът
на производство.
СТЪПКА 4
Ние доставяме и
инсталираме уреда/
уредите. Предоставяме и
възможност за взимане му/
им от логистичния ни център
във Волуяк.
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СТЪПКА 5
Нашият екип от специалисти
ще обучи Вас, Вашето
семейство или персонал,
как да използвате уредите
за UV-C дезинфекция, и ще
Ви инструктира за всички
необходими протоколи и
процедури, свързани
с употребата им.

СТЪПКА 6
Осигуряваме
следпродажбен сервиз и
подмяна на UV-C източници.
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ТЕХНИЧЕСКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ
Продукт

Размери

EXTERMINATOR

D:
H:

670 mm
1653 mm

Тегло

43

Мощност

304

kg

W

ERASER

D:
H:

290 mm
525 mm

7

kg

114

W

AURA

L:
W:
H:

450 mm
121 mm
133 mm

2

38

kg

W

RAY

D:
H:

133 mm
587 mm

1,65

38

kg

W

AIR STRIKE
MOBILE

L:
W:
H:

315 mm
220 mm
940 mm

AIR STRIKE

L:
W:
H:

1480 mm
216 mm
110 mm

13

kg

9

45

W

90

kg

W

AIR STRIKE
ULTRA

D:
L:

315 mm
1100 mm

13

152

PHILIPS

PHILIPS

PHILIPS

PHILIPS

PHILIPS

PHILIPS

Ozone-free

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

WI-FI

NO

NO

YES

YES

YES

YES

NO

Сензор за
движение

YES

YES

YES

YES

NO

NO

NO

Каталожен
номер

AA4416

AA4421

AA4431

AA4505

AA4430

AA4507

AA4471

180 m3

1000 m3

450 m2

80 m2

/30 min/

45 m2

/30 min/

40 m2

/30 min/

90 m3

/60 min/

/60 min/

Exterminator

/60 min/

Air Strike
Гаранция
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2 years

2 years

2 years

2 years

2 years

2 years

Eraser

W

PHILIPS

/30 min/

Air Strike
Mobile

kg

Светлинен
източник

Обхват до::

Ray

Air Strike Ultra

Aura

2 years
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АКСЕСОАРИ

Подвижна телескопична
стойка ERASER
(с включени дръжка
и колелца)
Тяло: метал, черен цвят
Размери: минимална
височина 920 mm,
максимална
височина 1375 mm,
диаметър 500 mm
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Сканирайте QR кода, за да видите локациите
с монтирани уреди за UV-C дезинфекция в
интерактивна карта.

