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GIẢI PHÁP UV-C
TREVOS cung cấp các giải pháp

ánh sáng diệt khuẩn UV-C để lọc

không khí, nước và bề mặt hiệu

quả. Phương pháp khử trùng này

sử dụng bức xạ UV-C trong dải

cực tím sóng ngắn, có khả năng

tiêu diệt các vi sinh vật gây hại

như vi rút, vi khuẩn và nấm mốc

một cách nhanh chóng. Ánh sáng

vô trùng của chúng tôi không

chứa ôzôn ở bước sóng cụ thể

của bức xạ UV-C ở bước sóng 254

nm, đảm bảo hiệu quả thanh lọc

tối đa của nó.
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QUANG PHỔ

UV-C = 100 -280 nm

Tia cực tím (UV) không nhìn thấy được đối với 

mắt người. Nó có thể được chia thành ba loại



TẠI SAO SỬ DỤNG?
Hàng ngày, chúng ta đến những nơi công

cộng, chạm vào tiền hoặc đi xe buýt. Chúng

ta làm việc trong không gian mở trong các

nhà máy lớn, nơi chúng ta gặp rất nhiều

người làm việc. Do đó chúng ta có nhiều

nguy cơ bị nhiễm trùng từ các loại vi rút và

vi khuẩn khác nhau. Chúng tôi muốn giúp

cải thiện việc kiểm soát tài sản và ngăn

chặn tình trạng lây nhiễm chéo giữa các

quốc gia trong những không gian đó.

Kể từ cuối năm 2019, chúng tôi đã cảm

thấy rất lo lắng về Covid-19, điều này cũng

góp phần làm tăng thêm sự quan tâm đến

khử trùng bằng UV-C.

Chúng ta biết rằng kể từ năm 1878, UV-C đã trở

thành một phương pháp chủ yếu để khử trùng bề

mặt, cũng như đối với nước từ năm 1910 và

không khí từ năm 1935. Các nghiên cứu gần đây

đã chỉ ra rằng UV-C có thể được sử dụng để

chống lại các đồng loại virus khác , chẳng hạn như

SARSvàMERS.

Virus Vi khuẩn

TIÊU DIỆT

Nấm,Mốc Vi sinhvật
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AREAS

OFAPPLICATION

SUR FACE WATER AIR
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TRÊN BỀ MẶT
VỆ SINH

Nhiễm COVID-19 có thể do tiếp xúc với các bề mặt bị ô nhiễm. Hơn nữa, COVID-19

có thể tồn tại trên bề mặt nhựa và thép lên đến 3 ngày.Các vi sinh vật trên bề mặt

không tiếp xúc trực tiếp với khử trùng UV-C (ẩn hoặc bóng) sẽ không được khử trùng.

Khử trùng bề mặt bằng UV-C có thể được sử dụng cho các khu vực sau :

- Tiệm làm tóc và làm đẹp

- Ngành thực phẩm và dược phẩm

- Chăm sóc sức khỏe, bệnh viện và 

các khu vô trùng khác

- Trường học

- Văn phòng

- Ngân hàng

- Khách sạn, nhà hàng

- Cơ quan nhà nước

- Bán lẻ, siêu thị, TTTM

CẦN THIẾT CHO:
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TRONG NƯỚC
LỌC VÀ SÁT KHUẨN NƯỚC UỐNG

UV-C được sử dụng để lọc nước và khử trùng nước uống. Khử trùng UV-C không làm thay

đổi thành phần hóa lý của nước. Nó chỉ khử trùng bằng cách tiêu diệt vi rút, vi trùng và vi

khuẩn.Các công nghệ khác như sử dụng clo, ozon, chất tẩy trắng hoặc điôxít clo sẽ làm

thay đổi chất lượng nước và để lại các dấu vết còn sót lại, có thể đe dọa sức khỏe.

- Hồ bơi, thể thao

- Hộ gia đình tư nhân

- Nhà di động (hoạt động cắm trại)

- Trung tâm thủy sinh

- Phòng vệ sinh

- Khu chăm sóc sức khỏe

CẦN THIẾT CHO:
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PHÙ HỢP CHO:

TRONG KHÔNG KHÍ
LỌC SẠCH

UV-C khử trùng không khí trong phòng vào những lúc không có 

người, ví dụ: trong đêm hoặc trong các khu vực đóng cửa.

- Khu vực công cộng ra vào thường xuyên.

- Văn phòng, tòa nhà có hoặc không có hệ

thống điều hòa không khí.

- Khu khám chữa bệnh

- Bệnh viện

- Sân bay, nhà ga

- Ô tô
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LỢI ÍCH
Với phương pháp khử trùng bằng tia UV-C, khách hàng sẽ có được một phương

pháp thanh lọc thay thế hiệu quả, thân thiện với môi trường và không dùng hóa

chất. Hơn nữa, nó đã là một phương pháp đáng tin cậy và đã được chứng minh

trong nhiều năm.Phòng họp, văn phòng, thẩm mỹ viện, trường học, hồ bơi, trung tâm

thể dục và nhiều nơi khác có thể được thắp sáng bằng ánh sáng xanh mỗi đêm để

khử trùng và chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hôm sau. Nhân viên của bạn sẽ bắt đầu

cảm thấy an toàn hơn ở nơi làm việc của họ.
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CÔNG NGHỆ
Chúng tôi dùng linh kiện của Osram (Đức) và đèn

PURITEC UV-C chất lượng cao. Những loại đèn diệt

khuẩn này là 100% theo tiêu chuẩn RoHS, không chứa

Chì, hàm lượng thủy ngân rất thấp và “Sản xuất tại

Châu Âu”. Đèn hoạt động trong bức xạ UV ở bước

sóng 254 nm (UVC) tạo ra một tế bào- tác dụng phá

hủyhiệuquảtối đavà khôngcóôzôn.

Các tính toán số lượng phân bổ trên diện tích:
Quy tắc bức xạ:

- 0,2 - 0,5 W UV-C / m2 không gian sàn của môi trường 

bình thường

- Suy hao, tuổi thọ (EOL: 80%)

- Độ ẩm> 50%, bạn phải tăng công suất UV-C lên 25%

- 20 - 30 phút. là thời gian tiếp xúc được khuyến nghị
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DEACTIVATION  OF  ESCHERICHIA COLI

Công thức:

Ví dụ:

• 50m2 không gian mở
• Độ ẩm 40%
• EOL 80%

W

* EOL * độ ẩm = ? Diện tích m2

0,35

? W

0,35 0,35

0,35

* 0,8 * 1 =50

W =21,88

* 0,8 * 1 = 27,43m2

Nếu bạn chọn 1 đèn ST UV-C lamp 1 x 30 W với 12 W:

* 0,8 * 1 = 34,29 m2

Nếu bạn chọn 1 ST UV-C lamp 1 x 36 W với công suất 15 W:
Nếu bạn chọn ST UV-C lamp 1 x 36 W

Với UVC công suất là 15 W, bạn cần 2 lamps

-Bạnsẽcó27 m2 diện tích diệt trùng.

-Bạnsẽcó34 m2 diện tích diệt trùng.
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Chúng tôi cung cấp 2 loại thiết bị:

a. Gắn trần hoặc trên tường, công 

suất 30 hoặc 36 W

B. khử trùng phòng di động đặt tự do, 

công suất 30 hoặc 36 W

Chất liệu: Thép tấm trắng hoặc nhôm tùy chọn

bộ đếm giờ (Timer)

Chúng tôi là nhà sản xuất đèn nổi tiếng của Cộng

hòa Séc với 30 năm kinh nghiệm. Để sử dụng an

toàn thiết bị đèn UV-C, các chuyên gia của chúng

tôi có thể cung cấp khóa đào tạo quản lý rủi ro cụ

thể. Chúng tôi cũng khuyến cáo rằng chỉ nên bán

các bộ đèn khử trùng bằng UV-C cho các chuyên

gia có trình độ.

Hotline: 0902 401 488

a.a.

B.B.

UV-C CÔNG NGHỆ DIỆT KHUẨN BẰNG ÁNH SÁNG



LƯU Ý

Phân loại đèn UV-C theo IEC / EN 62471 (rủi ro sinh học ảnh). Bức xạ từ đèn UV-C gây nguy hiểm

cho sức khỏe. UV-C có thể nguy hiểm cho cả mắt người và da người. Nguy cơ phụ thuộc vào một

loạt các yếu tố, chẳng hạn như cường độ và thời gian (năng lượng) bức xạ. Nó có thể gây viêm

kết mạc và ban đỏ chỉ sau một thời gian ngắn tiếp xúc. Da và mắt phải được bảo vệ để tránh tiếp

xúc trực tiếp. Do đó, phải mặc quần áo bảo hộ thích hợp trong các phòng không bảo vệ trực tiếp.

Nếu đèn diệt khuẩn được sử dụng để làm sạch các phòng trong đó thực phẩm được bảo quản,

các quy định thực phẩm liên quan về việc sử dụng đèn diệt khuẩn phải được tuân thủ.Đèn UV-C

không được sử dụng cho ứng dụng Chiếu sáng chung.

Trevos là Tập đoàn sản xuất thiết bị chiếu sáng nổi tiếng đến từ

Cộng hòa Czech với hơn 30 năm kinh nghiệm.

TrEVOs, a.s. tự hào nghiên cứu và phát triển nhiều dòng sản phẩm cao

cấp dựa trên kinh nghiệm và công nghệ riêng của chúng tôi.

Mục tiêu là cung cấp chất lượng hàng đầu với giá cả cạnh tranh.

TrEVOs, a.s.

Nová Ves 34 — 51101 Turnov — Czech Republic

www.trevos.eu
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Tại Việt Nam và Đông Nam Á, từ lâu Eurostellar đã là đại diện độc

quyền và nhà nhập khẩu phân phối và xây dựng các giải pháp chiếu

sáng cao cấp của Trevos Lighting, chúng tôi không chỉ cung cấp sản

phẩm và còn hỗ trợ bạn trong suốt quá trình lắp đặt và hợp tác.

Để được tư vấn về giải pháp Trevos UV-C xin liên hệ:

Eurostellar | 224 Âu Cơ, P10, Tân Bình, TPHCM

Hotline: 0902 401 488 info@eurostellar.com

www.eurostellar.com/trevos

http://www.trevos.eu/
http://www.eurostellar.com/trevos

