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Technologię sterylizacji dostarcza

Sterylizacja światłem UV-C
Przed

Wydajność światła UV-C przy eliminacji
mikroorganizmów

Po

Zniszczony łańcuch DNA
po ekspozycji na światło UV-C

Dezynfekcja poprzez naświetlanie światłem UV-C: Rozmnażanie jest kluczem do cyklu życia mikroorganizmów. Sterylizujące
światło UV-C przenika przez ich ściany komórkowe i niszczy strukturę cząsteczek DNA, uniemożliwiając dalsze rozmnażanie się.
Współcześnie stosowane lampy UV-C LED, mimo małych rozmiarów zapewniają, solidne, bardzo stabilne źródło światła.
Lampy UV-C LED można zastosować przy filtracji wody i powietrza. Zapewniają bezpieczny i przyjazny dla środowiska
proces fotochemiczny.

Lampę LED zamontowaliśmy w sposób, który uchroni użytkownika przed
bezpośrednim kontaktem ze światłem UV-C.

Światło UV-C niszczy strukturę DNA
i redukuje możliwości replikacyjne DNA

Zniszczone bakterie: E. coli i gronkowca złocistego
po naświetleniu światłem UV-C.

Wymagania dotyczące sterylizacji światłem UV-C LED
Wydajność dezynfekcji UV-C LED równa jest dawce zastosowanego światła UV do realizacji danej pracy: dawka, to moc UV
LED pomnożona przez czas naświetlania.
Nie wszystkie mikroorganizmy reagują na światło UV w ten sam sposób. Aby zabić 99,99% E. coli, wymagane jest około 5 MJ/cm2
(lub 5 mW/sec/cm2). Jeśli jednak nie ma limitu czasowego, możemy zabić 99,99% E. coli w ciągu jednej minuty, aż do 0,08 mW/cm2!
Dlatego im mocniejsza jest dioda UV-C, tym krótszy jest czas sterylizacji. Dzięki odpowiedniej konstrukcji systemu, nawet odporny
na promieniowanie UV adenowirus może być skutecznie wyeliminowany.

Różne rodzaje sterylizacji mikrobiologicznej
wymagają adekwatnej mocy LED UV-C

Dawka UV (mJ/cm2)

Logarytm redukcji bakterii e-coli

UV-C LED 275 nm to najlepsza długość fali
do sterylizacji wody i powietrza

Długość fali (nm)

Długość fali stosowanej
w urządzeniach
z serii MBS

Klimatyzatory - modele

Pantone 185 C

Model

Wydajność
lampy sterylizacyjnej

Test

MBS09E

95,62%

GB 21551,1-2010

MBS1111E

95,62%

GB 21551,1-2010

MBS1111TB

95,13%

GB 21551,1-2010

Dostawcą modułów UV-C VioLED do produktów Mateko jest SeoulVIOSYS
www.seoulviosys.com
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