
UVC LÉGÁRAMLAT STERILIZÁLÓ
aerodinamikus légáramlat sterilizáló

Minimális karbantartás 
- maximális csíraölô teljesítmény

IKR Solar Power Kft. • 2943 Bábolna, IKR Park • +36 30 552 9981 • info@ikrsolar.hu • www.ikrsolar.hu

Innovatív technológiák a tökéletes 
otthoni atmoszféra megteremtéséhez

Forgalmazó, 
kizárólagos importôr: 

IKR Solar 
Power Kft.

IKR Solar
Power Kft.
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➜ Aktív légkeringetô sterilizálás
➜ Hosszan tartó csíraölô kivitel
➜ Nagy hatékonyságú csíraölô technológiák
➜ Széles spektrumú csíraölô hatás
➜ Egészségügyi minôségû csíraölô hatás
➜ Aerodinamikai csíraölô innováció
➜ Egyszerû telepítés
➜ Két csatornás (WIFI és rádió) távvezérlés
➜ IoT intelligens vezérlés; szinkron vezérlés 
 & hang vezérlés
➜ FIR (távoli infravörös sugárzás) és UV-C fénnyel, 
 teljes mûszaki vertikumú megoldás

UV-C és fotoionizációs technológiák, biztonságos és hatékony innováció a sterilizálásban!

• Kettôs UV-C árnyékolt fertôtlenítô kamrás tervezés inno-
vatív végtelen fényvisszaverô-réteg bevonattal.

• 5-8-szoros UV-C sugárzási intenzitás biztosítása a 
kamrában, amely hatékony megoldás a nagy sebességû 
aerodinamikus légáramlás fenntartására.

• 99,99%-os és 100%-os elpusztítási arányt biztosít a 
levegôben terjedô kórokozók, vírusok és baktériumok 
tekintetében egyetlen légjáratban!

STERILIZÁCIÓS TESZT ÉLÔ BAKTÉRIUMOKON

AZ AERODINAMIKA SZÁMÍT!

ÉLÔ BAKTÉRIUMOK

ELPUSZTULT BAKTÉRIUMOK

• Az aerodinamikus tervezés nemcsak a fertôtlenítô kam-
rákon belül valósul meg, hanem a térben is.

• Az összes ventilátor fémbôl készült, fém lapátokkal van 
felszerelve, és ezek nagy sebességgel forognak, hogy a 
helyiség levegôjét egyirányúan keringtesse.

• Kettôs – UV-C és fotoionizációs – technológia biztosítja 
a levegôben terjedô kórokozók, vírusok és baktériumok 
tekintetében a 99,99%-os és 100%-os elpusztítási arányt!
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AZ EGYIRÁNYÚ LÉGÁRAM KEZELÉS ELÔSEGÍTI AZ EGÉSZSÉGES 
ÉS TISZTA LAKÓKÖRNYEZET MEGTEREMTÉSÉT

TARTÓS HATÁSÚ STERILIZÁLÁSI TECHNOLÓGIA 
HOSSZAN TARTÓ TERHELÉSI KARAKTERREL

Az otthon – nyugalom a család számára A kórházak és klinikák extrém környezete magas 
minôségû tiszta levegôt igényel

Hotel komfort ügyfél támogatással Kávéházak, éttermek, várótermek, fitnesztermek belterei

• Teljesen fedett fertôtlenítô kamrás 
kivitel, a család és kedvenc kisálla-
taink biztonságos együttéléséhez.

• Alacsony mûködési zajszint, a 
minôségi élet fenntartása érdeké-
ben. Alacsony áramfogyasztás, 
csupán 1 kWh a fogyasztása egy 
teljes napig tartó folyamatos sterili-
zációnak.

• Könnyû a felszerelése, kevés helyet 
igényel. Minimalista dizájn, jól il-
leszkedik mindenféle környezetbe.

• Holt tér nélküli légkeringtetô steri-
lizáció.

• Széles spektrumú sterilizáció, 
amely célba vesz minden levegô-
ben terjedô kórokozót, vírust 
és baktériumot. Használhatjuk 
gardrób szobák, kamrák levegôjé-
nek megtisztítására, a kellemetlen 
szagok és penész ellen.

• Az IoT intelligens vezérlési rend-
szer szinkron vezérlést és hang 
vezérlést is lehetôvé tesz, a mû-
ködés az igényeknek megfelelôen 
100%-ban beprogramozható.

• Alkalmazható minden beltéri 
helyiségben, úgy mint nappali 
szobákban, hálószobákban, kony-
hákban, fürdôszobában, wc-ben, 
tároló helyiségekben…

• A légáramú UV-C sterilizáló 
tökéletes sterilizálást biztosít a 
légtérben.

• Az aktív kényszersterilizálás és a 
széles spektrumú sterilizáló célke-
resztjében van minden levegôben 
terjedô kórokozó, vírus és baktérium.

• Az egyirányú légáram kezelés 
lehetôvé teszi többszörös légá-
ramlás-sterilizáló mátrix rendszer 
felépítését a legmagasabb szintû 
légköri viszonyok megvalósítása 
érdekében.

• Az IoT intelligens vezérlési rend-
szer a mátrix típusú mûködési 
mód szinkronizált mûködését is 
biztosítja.

• A tartós hatású sterilizálási tech-
nológia hosszan tartó terhelési 
karakterrel párosul, amely lehetô-
vé teszi, hogy a berendezés egész 
évben, napi 24 órában folyamato-
san mûködjön.

• Az IoT intelligens vezérlési rend-
szer lehetôvé tesz periodikus 
sterilizációt is és 100%-osan au-
tomata mûködési módot a konkrét 
igényeknek megfelelôen.

• Ideális a következô helyiségekben: 
mûtô, diagnosztikai szoba, váró-
terem. Minden beltéri nyilvános 
helyiség, úgy mint a WC, folyo-
sók, bejárat...

• Az aerodinamikus légáramú UV-C 
sterilizáló tökéletes kiegészítôje 
a klímaberendezésnek vagy a 
szellôztetô berendezésnek a beltéri 
levegô teljes sterilizáláshoz.

• Az egyirányú légáramkezelés 
hozzájárul az egészséges és tiszta 
lakókörnyezet megteremtéséhez, 
a hômérséklet és a páratartalom 
megváltoztatása nélkül

• A széles spektrumú sterilizáló 
célkeresztjében van minden le-
vegôben terjedô kórokozó, vírus és 
baktérium.

• Segít a kellemetlen szag csökken-
tésében és extra fertôtlenítést bizto-
sít a törölközôk és fürdôköpenyek 
számára (az öltözôszekrényben is 
használhat sterilizálót).

• Könnyû a felszerelése, kevés helyet 
igényel.

• Minimalista dizájn, jól illeszkedik 
mindenféle környezetbe.

• Alacsony mûködési zajszint, ma-
gas ügyfél elégedettség garancia.

• Vezeték nélküli vezérlés, kábeles 
vagy konnektoros táplálás (plug-
and-play).

• Alacsony áramfogyasztás. Nincs 
szükség speciális kábelezésre, 
egy tápkábel elegendô. Tökélete-
sen támogatja egy vendégszoba 
áramszabályozását.

• Ideális minden helyiségbe; 
hálószobákba, fürdôszobákba, 
mosdókba, wc-kbe, ruhatárakba…

• A nyilvános helyiségek rendel-
keznek a kórokozók átadásának 
legbonyolultabb és legveszélye-
sebb feltételeivel.

• A mi légáramú UV-C sterilizálónk 
tetszôlegesen elhelyezhetô a nyil-
vános terek bármely sarkába, a 
plafonra, a falra, vagy az asztalok 
alá.

• A teljesen fedett fertôtlenítô kam-
rás kivitel biztonságos együttélést 
biztosít a berendezéssel.

• A tartós hatású sterilizálási tech-
nológia hosszan tartó terhelési 
karakterrel párosul, amely lehetô-
vé teszi, hogy a berendezés egész 
évben, napi 24 órában folyamato-
san mûködjön.

• Több sterilizáló berendezés is 
együtt tud mûködni regionális, 
automatikus, vagy periodikus 
csírátlanítás érdekében.

• A nagy volumenû gyors légá-
ramlás és a nulla légellenállású 
kialakítás hatékony, gyors és átfo-
gó sterilizálást tesz lehetôvé nagy 
vagy nyitott területeken.

• Az aktív kényszersterilizálás és a 
széles spektrumú sterilizáló célke-
resztjében van minden levegôben 
terjedô kórokozó, vírus és bakté-
rium.

• Ideálisan használható nyilvános 
zárt helyiségekben, úgy mint 
kávéházak, éttermek, várótermek, 
próbafülkék, nyilvános wc-k,…



A LEGOKOSABB LÉGFERTÔTLENÍTÔ IOT 
SZABÁLYZÁSSAL
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IOT (INTERNET OF THINGS)

Nem feltûnô megjelenés - Könnyû felszerelés – Egyszerû kezelés 
– Csatlakoztasd és mûködik (plug in and play)

Plafonba épített változat, 
lamellás kivitel

Falra / Plafonra szerelhetô változat,
hajó formájú kialakítás

Falra / Plafonra szerelhetô változat, 
minimalista dizájn

Plafonra szerelve Plafonba építve Sarokba szerelve Falra szerelve

Specifikáció SuiniS csatolt UV-C 
modullal

Légáramú UV-C sterilizáló
Légáramú UV-C sterilizáló SuninS-hez Önálló légáramú UV-C sterilizáló

Névleges tápfeszültség 220V/50HZ

Teljesítmény 8W 50W

UV-C teljesítmény 8W  36W (Fotoionizációval)

Méretek 50x160x25mm 300x600x70mm 280x580x65mm

Tömeg 0,5 kg 4kg

Fertôtlenítô technológia (UV-C sugárzás + ultra magas 
hômérséklet

Nagy sûrûségû UV-C sugárzás + Fo-
toionizáció + ultra magas hômérséklet

Nagy sûrûségû UV-C sugárzás + 
Fotoionizáció)

Légtömeg hatékonyság 170m3 212,5m3 58m3

Javasolt beltér méret magánfelhasználás esetén (otthon/iroda/kis üzlet) <162,5m3 <65m3

Javasolt beltér méret kritikus felhasználás esetén (kórház/étterem/wc/más 
nyilvános helyek) <50m3 <20m3

Zajszint dB 45dB 49dB 32dB

Felszerelés Közvetlenül a SuninS-re csatlakoztatva Plafonba építve Plafonra / falra szerelve

Tápegység SuninS kiegészítô tápegység Fali aljzat

Vezérlés SuninS Sync vezérlés WIFI és rádióvezérlés

Mûködtetés Támogatja a SuninS automata módot / Önállóan SuninS távvezérlôvel Android vagy iOS távvezérléssel / 
beépített idôzítôvel

Minden jog fenntartva. Az adatok változhatnak, friss adatokért keressen bennünket.


