
laminárne a bezpečnostné biologické boxy, priemyselné odsávanie

DeziSafe
UV-C sterilizátor s HEPA 
filtráciou 

Byť stabilnou a rešpektovanou značkou na domácom 
ale aj zahraničnom trhu sa dá dosiahnuť len tým, že 
budeme na trh uvádzať špičkové výrobky a poskytovať 
prvotriedne služby. Proste niečo, na čo budeme môcť 
byť sami hrdí. 
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Vo vzduchu okolo nás sa okrem bežných prachových častíc nachádza 
aj veľké množstvo častíc, ktorých súčasťou sú alergény a rôzne 
mikroorganizmy – vírusy, baktérie, kvasinky a spóry plesní. Práve tie 
po ich inhalácii prostredníctvom dýchacích ciest predstavujú pre 
zdravie človeka riziko v podobe rôznych infekčných a vírusových 
ochorení alebo alergických reakcií, obzvlášť ak sa jedná o uzavretý 
priestor ideálny na ich šírenie. Náš UV sterilizátor DEZISAFE 
predstavuje efektívne riešenie, ktoré práve vďaka unikátnej kombinácii 
filtrácie dokáže toto riziko už po 15 minútach od jeho zapnutia 
výrazne eliminovať. 

Filtračné zariadenie DEZISAFE je oproti bežne dostupným 
priemyselným alebo domácim čističkám vzduchu unikátne v tom, že 
kombinuje vysokoúčinnú HEPA filtráciu, vysoký výkon a UV-C 
žiarenie extrémne silnej intenzity. Všetky tieto riešenia sú bežne 
využívané v oblastiach s najprísnejšími nárokmi na čistotu vzduchu 
(zdravotníctvo, farmácia ...). Práve vďaka tejto kombinácii ide o 
dokonalý spôsob filtrácie a sterilizácie vzduchu vo vnútorných 
priestoroch, eliminujúci za veľmi krátku dobu až 99,995% všetkých 
vírusov, baktérií, plesní, kvasiniek, alergénov a prachových častíc 
obsiahnutých vo vzduchu daného priestoru. Zároveň, vo svojom 
špeciálnom móde dokáže zariadenie veľmi efektívne a rýchlo 
dekontaminovať povrchy predmetov nachádzajúcich sa v priestore, v 
ktorom je umiestnené. 

Možno ho použiť prakticky v akýchkoľvek vnútorných priestoroch, kde 
je nutné alebo žiadúce dosiahnuť čo najčistejšie ovzdušie bez 
prítomnosti mikroorganizmov, prachových častíc, alergénov a pod. 
Špeciálne v zdravotníckych zariadeniach, v lekárňach alebo 
akýchkoľvek iných priestoroch s veľkým pohybom osôb, nadmernou 
prašnosťou alebo s vysokým rizikom výskytu nežiadúcich 
mikroorganizmov v ovzduší.

DeziSafe 
Profesionálne filtračné zariadenie s UV-C sterilizáciou a vysokoúčinnou HEPA filtráciou pre dokonalé čistenie vzduchu 
a dekontamináciu vnútorných priestorov 

* Obrázky vyobrazené v tomto propagačnom materiály majú iba ilustračný charakter. Predstavujú prototyp, ktorého finálne technické riešenie sa nezhoduje s produkčnou verziou. 
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UV-C 
sterilizácia

HEPA H14 
filtrácia

v priemyselných halách, dielňach ... 

v štandardných / open space kanceláriách, administratívnych priestoroch ...

v obchodných prevádzkach, nákupných, detských a kongres centrách ... 

v klientských centrách, úradoch ... 

v ambulanicách, čakárňach, lekárňach, laboratóriách a iných zdrav. zariadeniach ... 

v potravinárskych prevádzkach ... 

v školských a predškolských zariadeniach ...

v detských domovoch a domovoch pre seniorov ...

v kinách, divadlách, kultúrnych domoch, kostoloch ... 

v jedálňach, reštauráciách, kluboch, hoteloch ... 

na športoviskách, vo fitnes centrách, v šatniach ... 
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Prečo práve DeziSafe?

• Predstavuje dve zariadenia v jednom: čistí vzduch a sterilizuje predmety v jeho okolí
• Nadštandardne vysoký regulovateľný výkon
• Tichá prevádzka vďaka použitiu silných ventilátorov od prémiového nemeckého výrobcu
• Tri výkonové varianty pre miestnosti o veľkosti 30, 60 a 90 m2
• V prípade použitia v odporúčanom priestore prefiltrovanie vzduchu až 4x za hodinu
• Vďaka použitím silným ventilátorom možnosť použitia aj vo väčšom priestore ako je odporúčaný

• Štvor úrovňová filtrácia: 
 • ľahko meniteľný predfilter vo filtračnej triede G4 predlžujúci životnosť HEPA filtra 
 • ľahko meniteľný uhlíkový filter pre zachytávanie výparov, pachov a škodlivín 
 • až 8 UV-C germicídnych trubíc pre sterilizáciu recirkulovaného vzduchu so životnosťou až viac ako 8000 hod.  
 • HEPA filter vo filtračnej triede H14 pre zachytávanie najjemnejších častíc a organizmov 

• Trojitá ochrana osôb proti priamemu účinku UV žiarenia
 • oneskorené zapnutie zariadenia v prípade módu filtrácie a sterilizácie vzduchu
 • Pohybové senzory na každej strane pre automatické vypnutie UV žiaričov v prípade zaznamenania výskytu osôb v 
                 ožarovanom priestore (v móde sterilizácie priestoru)
 • Koncové spínače na všetkých dvierkach pre automatické vypnutie UV žiaričov po neželanom otvorení dvierok 
                 (v móde filtrácie vzduchu)

• Robustná oceľová konštrukcia, mobilné prevedenie
• Štyri dohora otvárateľné dvierka s možnosťou ich aretácie pre dokonalý rozptyl UV-C žiarenia do priestoru
• Vizuálna indikácia zanesenia HEPA filtra alebo nefunkčnosti niektorého z UV žiaričov
• Počítadlo prevádzkových hodín a časovač prevádzky zariadenia  

Výnimočnosť tohto riešenia nespočíva len v 
spôsobe čistenia recirkulovaného vzduchu, ale 
aj v sterilizácii okolitého priestoru a možnosti 
použitia aj vo väčšom priestore ako je pri tomto 
type zariadení bežné. 

Napriek tomu, že ultrafialové, resp. UV-C 
žiarenie je pri priamom kontakte s ľudským 
organizmom škodlivé, tak v uzavretom systéme 
ako je aj UV sterilizátor DEZISAFE je úplne 
bezpečné a pri jeho činnosti nevznikajú žiadne 
vedľajšie škodlivé vplyvy. Pre zamedzenie 
priamemu kontaktu UV žiarenia s ľudským 
organizmom je zariadenie vybavené viacerými 
ochrannými prvkami.

• Dve prevádzkové módy: 
 • filtrácia a sterilizácia recirkulovaného vzduchu - mód spúšťaný aj za prítomnosti osôb v miestnosti
 • sterilizácia priestoru, v ktorom je zariadenie umiestnené - mód spúšťaný bez prítomnosti osôb v miestnosti 



Štyri do vrchu otvárateľné dvere s 
možnosťou aretácie v najvyššej polohe 

Dezisafe - naše riešenie pre dokonale čistý vzduch

Vrchný modul s ventilátorom, riadiacim panelom a 
výfukovým otvorom   

Riadiaci panel s hlavným 
vypínačom, reguláciou výkonu, 
indikáciou zanesenia filtra, 
prepínačom módov a spínačom 
časovača prevádzky

Vysokoúčinný HEPA filter vo filtračnej 
triede H14 s účinnosťou filtrácie 99,995 % 
pre častice o veľkosti už 0,3 µm 

8x UV-C žiarič pre dokonalú a rýchlu 
sterilizáciu nasávaného vzduchu

4x koncový spínač pre vypnutie UV-C 
žiaričov po neželanom otvorení 
ktorýchkoľvek dvierok počas módu filtrácie 
vzduchu

Ľahko meniteľná kazeta s mechanickým 
predfiltrom a uhlíkovým filtrom  

Ľahká manipulácia - madlo pre pohodlný presun 
zariadenia a kolieska s možnosťou zabrzdenia  

4x pohybový senzor pre vypnutie UV-C 
žiaričov pri zaznamenaní výskytu osôb v 
blízkosti zariadenia počas módu 
dekontaminácie priestoru

Indikátory funkčnosti a intenzity svietivosti 
jednotlivých UV-C žiaričov



Ako Dezisafe funguje? 

Zariadenie prostredníctvom použitého ventilátora nasáva vzduch z miestnosti v ktorej je umiestnené. V prvom kroku prechádza 

vzduch vstupným nasávacím otvorom, kde je umiestnený mechanický predfilter vo filtračnej triede G4. Ten zabezpečuje 

zachytenie až 95 % najväčších prachových častíc, čo má za následok výrazne predĺženie životnosti hlavného HEPA filtra. 

Následne vzduch prechádza uhlíkovým filtrom, ktorý má za úlohu zachytávať výpary, zápach a škodliviny obsiahnuté v 

nasávanom vzduchu. Po vstupnej filtrácii vzduch prechádza do vnútorného priestoru zariadenia, kde je na istý moment 

vystavený extrémne silnému UV-C žiareniu, ktoré sa dlhodobo používa v medicíne na sterilizáciu povrchov, nástrojov, vzduchu a 

celých priestorov. To behom pár sekúnd zneškodní prevažnú časť makroorganizmov obsiahnutých v nasatom vzduchu a to tak, 

že naruší ich bunkové štruktúry a DNA, čím dôjde k ich usmrteniu. Poslednú úroveň filtrácie predstavuje vysokoúčinný HEPA filter 

vo filtračnej triede H14 s účinnosťou filtrácie 99,995% pre častice od veľkosti 0,1 µm. Ten na jednej strane zachytáva 

najjemnejšie prachové častice, alergény, ešte živé ale aj usmrtené mikroorganizmy čím recirkulovaný vzduch čistí, na strane 

druhej je neustále ožarovaný UV-C žiarením vďaka čomu sú zneškodnené všetky ostatné organizmy, ktoré sa v ňom zachytia. 

Takto, dokonale filtrovaný vzduch je vháňaný späť do miestnosti. Zariadenie takto dokáže prefiltrovať vzduch niekoľkokrát za 

hodinu, v závislosti od nastaveného výkonu a od veľkosti priestoru v ktorom je umiestnené. V prípade kombinácie viacerých 

zariadení je možné filtrovať aj väčší ako je odporúčaný priestor. 

Mód pre filtráciu a sterilizáciu recirkulovaného 
vzduchu (aj počas prítomnosti osôb v priestore)

V tomto móde zariadenie niekoľkokrát za hodinu 

zabezpečí filtráciu a sterilizáciu recirkulovaného 

vzduchu v priestore, v ktorom je umiestnené a to aj za 

predpokladu prítomnosti osôb v danom priestore. V 

tomto móde musia byť uzatvorené všetky dvere 

zariadenia a musí byť navolený príslušný režim. Po 

neželanom otvorení ktorýchkoľvek dvierok dôjde ku 

automatickému vypnutiu UV-C žiaričov.  

Mód pre dekontamináciu priestoru (bez prítomnosti 
osôb v priestore)

V tomto móde zariadenie zabezpečí sterilizáciu 

priestoru a ožiarených predmetov umiestnených v 

tomto priestore. V tomto móde musia byť otvorené 

všetky dvere zariadenia, musí byť navolený príslušný 

režim a nesmú sa v miestnosti nachádzať žiadne osoby. 

V prípade zaznamenania výskytu osôb v priestore 

počas ožarovania pohybovými snímačmi zariadenie 

automaticky UV-C žiariče vypne. Zariadenia sa v danom 

móde spustí s časovým oneskorením, aby mala obsluha 

zariadenia dostatok času po zapnutí opustiť priestor. 

Čas zapnutia  alebo dĺžku ožarovania je možné nastaviť 

prostredníctvom časovača. 

Vyžarované UV-C žiarenie pre dekontamináciu priestoruDokonale filrovaný vzduch vracajúci sa späť do miestnosti

HEPA filtrácia

UV-C sterilizácia nasávaného vzduchu
Uhlíkový filter
Predfilter
Z miestnosti nasávaný vzduch



TYPOVÁ RADA A ROZMERY 

TYPOVÁ RADA

Model

Dezisafe S

Dezisafe M

Dezisafe L

DS-S30 450 x 450 x 887 mm 1297 x 1297 mm

550 x 550 x 1017 mm 1539 x 1539 mm

650 x 650 x 1199 mm 1852 x 1852 mm

DS-M60

DS-L90

Označenie modelu
Vonkajší rozmer boxu v mm 

v zatvorenom stave (š x h x v)  
Vonkajší rozmer boxu v mm 
po otvorení dvierok (š x h)  

Dezisafe L Dezisafe M Dezisafe S



www.laminarneboxy.sk  |  www.ekokrok.sk   

UV-C žiarenie je pri priamom kontakte s ľudským organizmom zdraviu škodlivé! Už počas jeho krátkeho 
pôsobenia na organizmus môže dôjsť ku poškodeniu zraku alebo podráždeniu pokožky, slizníc a pod.. 
UV-C žiarenie sa bežne používa na sterilizáciu a dekontamináciu predmetov a priestorov v zdravotníctve, 
farmácii, potravinárstve a pod. Napriek tomu, niektoré povrchy ožarovaných predmetov nemusia byť voči 
pôsobeniu UV-C žiarenia odolné! Pred prvým použitím zariadenia odporúčame odolnosť jednotlivých 
ožarovaných materiálov overiť. Zariadenie dezisafe používajte v súlade s odporúčaniami výrobcu!   

TECHNICKÉ PARAMETRE

Odporúčaná veľkosť miestnosti

↓ Parameter  /  Model →

Odporúčaný objem miestnosti

Počet výmen vzduchu

Dezisafe S

30 m2

78 m3

4* (* za predpokladu umiestnenia zariadenia do miestnosti s odporúčanou veľkosťou)

Vzduch. výkon ventilátora v odporúčanej 
miestnosti (pri výmene vzduchu 4x)

315 m3 / hod. 630 m3 / hod. 945 m3 / hod.

Výkon motora

Príkon

Regulácia výkonu

Krytie IP

Napäťová sústava

Dĺžka prívodného kábla

Stupne filtrácie

1. Predfilter

2. Uhlíkový filter

3. UV sterilizácia

4. Hlavný filter

Hmotnosť

Max. hlučnosť

Životnosť UV-C žiaričov

Štandardné farebné prevedenie

Režim filtrácie a sterilizácie vzduchu

Režim dekontaminácie priestoru

0,16 kW

250 W

8x UV-C 8W

60 kg

54 dB 60 dB 66 dB

82 kg 105 kg

8x UV-C 15W 8x UV-C 18W

0,17 kW

310 W

0,16 kW

330 W

áno, od 0 - 100%

IP40

230 V / 50 Hz

4

trieda G4

trieda G2-G3

HEPA filter tr. H14 s úč. 99,995 % pre častice 0,3 µm podľa STN EN 1822:2002

min. 8000 hod.

bledosivá RAL7035 / tmavosivá RAL7016 / bledomodrá RAL5015

áno

áno

4,5 m

60 m2

156 m3

90 m2

234 m3

Dezisafe M Dezisafe L
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