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Firma Aeroterm, a.s. vznikla v roce 1991 odštěpením od výzkumného ústavu Akademie věd ČR. 

Zabývá se hlavně vývojem a stavbou ultrafialových, infračervených a horkovzdušných systémů a jejich 

aplikacemi v různých průmyslových oborech. Od roku 1994 zde bylo vyrobeno přes 1600ks různých 

UV zařízení pracující v 32 zemích světa. 

Jakožto tradiční a dlouholetí výrobci různorodých průmyslových UV systémů jsme se zamysleli, jak 

přispět k řešení současné krizové situace v souvislosti s pandemií COVID-19. Odpovědí je úspěšný 

vývoj a produkce nové produktové řady Aeroterm KillVir. Jedná se o zařízení na dezinfekci vzduchu, 

které pomocí UV-C záření likviduje viry, bakterie, kvasinky, plísně a další mikroorganismy vznášející 

se ve vzduchu.  

Ultrafialové (UV) záření je známý dezinfekční prostředek. Již více než 40 let se používá pro dezinfekci 

vody, vzduchu a různých povrchů proti celé řadě lidských patogenů. Všechny dosud testované 

mikroorganismy jsou citlivé na UV záření, zejména na záření v oblasti vlnových délek 200-280 nm, 

označované jako UV-C. 

Různé organismy jsou rozdílně citlivé, ale všechny dosud testované reagují na příslušné dávky UV-C 

záření. 

 

UV Záření 

Na obr. 1 je spektrum elektromagnetického záření. UV spektrum je dále rozděleno do oblastí podle 

vlnové délky: 

UV-A - 315-400nm 

UV-B - 280-315nm 

UV-C - (100)200-280nm 

 
Obr. 1: Spektrum elektromagnetického záření 

Zdroj: [1] 
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UV záření s vlnovou délkou pod 290nm lze považovat za germicidní. Nejvíce biologicky aktivní vlnové 

délky leží ve zmíněné oblasti UV-C, z čehož také plyne, že představují zdravotní riziko i pro člověka - 

erytém kůže, fotokeratitida. Atmosféra Země pohlcuje záření s vlnovou délkou pod 290nm, avšak 

vytvoříme-li UV záření uměle, např. pro účely dezinfekce, je nutno se před ním chránit. Důrazně se 

doporučuje pohybovat se mimo oblast zdrojů umělého UV-C záření a je nutné zamezit možnosti 

pohledu na UV-C světelné zdroje. 

 

Tvorba ozónu 

Záření s vlnovou délkou pod 240nm vytváří ozón. Ozón je toxický a vysoce reaktivní plyn. Je třeba 

přijmout preventivní opatření, aby se zabránilo expozici člověka, ale také řady materiálů (rychlá 

koroze). Ozón má také dezinfekční účinky. Při dezinfekci ozónem nesmí být v daném prostoru 

přítomni lidé a po provedení dezinfekce musí být oblast důkladně vyvětrána. Vhodné je proto používat 

takové UV-C zářiče, které nevytvářejí záření s vlnovými délkami pod 240nm a neprodukují ozón.  

 

Názvosloví a vztahy ve fyzice záření 

vlnová délka záření     λ [nm] 

vyzařovaný výkon     P [W] 

hustota toku záření, ozáření    E [W/m
2
] 

dávka       H [J/m
2
, tj. W.s/m

2
] 

čas       t [s, hod] 

ozářená plocha      S [m
2
] 

Obecně platí: 

𝐸 =
𝑃

𝑆
  [

𝑊

𝑚2
]    (1) 

𝐻 = 𝐸 ∗ 𝑡  [
𝐽

𝑚2
]    (2) 

Z hlediska dezinfekčního účinku je určující právě hustota zářivého toku, neboli ozáření a dávka UV-C 

energie. Zde je třeba si důrazně připomenout, že oba tyto stěžejní parametry prudce klesají s 

rostoucí vzdáleností od povrchu zářiče. Z rovnice (1) je patrné, že ozáření i dávka jsou nepřímo 

úměrné druhé mocnině vzdálenosti sledovaného místa od povrchu zářiče. Situaci ilustruje obr. 2.  

 
Obr. 2: Závislost vyzařovaného výkonu na vzdálenosti od zdroje UV záření 
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UV lampa vyzařuje určitý jmenovitý výkon P v celém rozsahu vlnových délek. Pro germicidní účely je 

podstatný podíl tohoto výkonu, který je vyzařován v oblasti UV-C (PUVC). 

 

Germicidní působení UV-C záření 

Mikroorganismy, jako jsou bakterie, viry, kvasinky, plísně, řasy ap. mohou být účinně ničeny nebo 

deaktivovány UV-C zářením. Vysoká energie UV-C záření je absorbována v buněčné RNA a DNA, 

poškozuje nukleové kyseliny a brání mikroorganismům v infikování a reprodukci.  

Obr. 3 znázorňuje maximální germicidní účinek při vlnové délce UV záření cca 265nm. Pro vlnové 

délky pod 235nm není germicidní účinek ještě spolehlivě specifikován, stejně jako účinky na člověka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Závislost germicidního účinku na vlnové délce 

Zdroj: [1] 

 

Většina UV-C trubic, stejně jako námi použité v přístrojích KillVir, vyzařují na vlnové délce 254nm. 

Existuje mnoho mikrobiologických dat o jejich germicidních účincích (např. v Tab. 1) 
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Tab. 1: Potřebné dávky UV-C energie, potřebné k 90% inaktivaci různých mikroorganismů H90 

[J/m2] a odolnosti konkrétního mikrobu proti UV-C záření o vlnové délce 254nm K[m2/J]  

Zdroj: [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8] 

 

Bacteria – bakterie 

Yeasts – kvasinky 

Mould spores – spóry plísní 

Virus – viry 

Protozoa – prvoci 

Algae - řasy 
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Přístroj pro UV-C dezinfekci vzduchu Aeroterm „Killvir“  

Hlavní výhody dezinfekce UV-C zářením při srovnání s ostatními způsoby dezinfekce jsou:  

- absence kontaminovaného odpadu a jakýchkoli zbytků  
- okamžitá inaktivace mikroorganismů  
- potřebná zařízení jsou jednoduchá, levná a spotřebují málo energie  

K nevýhodám patří především skutečnost, že všechny mikroby, které mají být likvidovány, musí být 
přímo ozářeny příslušnou dávkou UV-C energie. Z toho plyne, že mikroby nalézající se v místech 
nepřístupných UV záření (mezery, zastíněná místa) nebudou inaktivovány. Další nevýhodu 
představuje bezpečnostní hledisko. V prostoru, kde jsou zapnuty otevřené UV-C zářiče, se nesmí 
nacházet lidé bez příslušných ochranných pomůcek nebo musí být UV-C záření bezpečně odstíněno.  

 
Obr. 4: Přístroje pro UV-C dezinfekci vzduchu Aeroterm „Killvir“ 

 
Popis přístroje  

Zařízení Aeroterm „KillVir“ je určeno k účinné dezinfekci vzduchu ve vnitřních prostorech, kde jsou 
nebo mohou být přítomni lidé. Přístroj likviduje nebo inaktivuje mikroby vznášející se ve vzduchu v 
respiračních kapénkových aerosolech nebo na prachových částicích – ověřeno Zdravotním ústavem. 
Ošetřovaný vzduch je spirálově prosáván přes dlouhý uzavřený kanál, ve kterém jsou podélně 
umístěné výkonné UV-C trubice. Tyto trubice neprodukují jedovatý ozón, který jinak při práci UV 
zdrojů může vznikat – rovněž ověřeno Zdravotním ústavem. Všechny vnitřní části přístroje mají 
dobrou odrazivost pro UV záření. Všechny tyto skutečnosti maximalizují hustotu ozáření a dobu 
expozice a tedy také dávku UV-C energie, kterou dostanou částice při jednom průchodu přístrojem. 

Výkonné, důkladně odhlučněné ventilátorové jednotky nejen transportují vzduch podél trubic, ale také 
promíchávají vzduch v místnosti. Dezinfekční účinek tedy není omezen jen na blízké okolí samotného 
zařízení. Na stojanu může být přístroj snadno a rychle přemisťován do různých prostor, kde pak může 
být ihned zahájena dezinfekce s velmi rychlým nástupem účinku. 

 
Výhody přístroje  

Průchodem v kanálu s UV-C trubicemi jsou všechny částice a mikroorganismy bezpečně ozářeny a to 
vysokou dávkou UV-C energie, neboť vzduchový kanál je úzký a vzduch proudí velmi těsně podél 
dlouhých UV-C trubic. Všechny vnitřní stěny mají dobrou odrazivost pro UV záření. Tato opatření 
maximalizují hustotu ozáření a dobu expozice a tedy také dávku UV-C energie, kterou dostanou 
částice při jednom průchodu přístrojem.  

Výkonné, důkladně odhlučněné ventilátory nejen transportují vzduch podél trubic, ale také účinně 
promíchávají vzduch v místnosti. Tím je účinnější dezinfekční účinek v celé místnosti a není omezen 
jen na blízké okolí samotného zařízení.  

Přístroj je vybaven počítadlem provozních hodin pro sledování doby životnosti UV-C trubic. Firma 
Philips udává životnost 18000 provozních hodin s poklesem 10% UV-C vyzařovaného výkonu na 
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konci životnosti. Provedení přístroje je celokovové, vyrobené z ušlechtilé nerezové oceli v broušené 
povrchové úpravě. Provedení splňuje vysoké estetické nároky a snadno se dezinfikuje. Zařízení může 
být zavěšeno pod stropem místnosti, umístěno na konzolách na stěně nebo může být namontováno 
na mobilní stojan. Přístroj na tomto stojanu může být snadno a rychle přemisťován do různých prostor, 
kde pak může být ihned zahájena dezinfekce s velmi rychlým nástupem účinku.  

 
Na čem záleží při výběru přístroje 

Odolnost mikroorganismů 

Odolnost mikroorganismů vůči UV-C záření je předmětem vědeckých analýz a měření. Z jejich 
výstupů tak lze zjistit dávku UV-C energie, kterou musí daný druh obdržet, aby došlo k inaktivaci. Tyto 
údaje jsme zpracovali pro vybrané typy mikroorganismů do přehledné tabulky níže. Uvádí se zde 
dávka energie pro 90%, 99% nebo 99,9% inaktivaci. 

 
Typ místnosti 

Neméně důležitý při rozhodování je typ místnosti. Důležitý je objem, tvar  a účel použití. Objem je 
důležitý pro volbu výkonu ventilátoru. Řídíme se zásadou, že vzduch v místnosti by měl být přečerpán 
alespoň 1x za 1-2h. Příliš nízký výkon ventilátoru také způsobuje nedokonalé míchání vzduchu 
v místnosti a účinnost pouze v nejbližším okolí přístroje. Proto takto slabé ventilátory nenabízíme. V 
členitých prostorech může být lepší použít několik slabších přístrojů. Zařízení lze zavěsit pod strop, 
upevnit na stěnu nebo na mobilní stojan na kolečkách. 

 
Proti čemu se chci chránit a jak účinně? 

Z tabulky níže si vyberte referenční mikroorganismus a míru jeho inaktivace (90%, 99%, 99,9%). 

Příklad: SARS-CoV-2 potřebuje pro 99% inaktivaci dávku UV-C energie 37-50 J/m2. Pro bezpečnost 

volíme vyšší hodnotu 50 J/m2. 

Mikroorganismus H90 [J/m2] H99 [J/m2] H99,9 [J/m2] 

SARS-CoV-2 (COVID-19) 18,5-25 37-50 55,5-75 

SARS (rodina koronavirů SARS) 33-67 67-133 100-200 

Influenza virus  
(chřipka) 

36 72 108 

Mycobacterium tuberculosis  
(TBC) 

60 120 180 

Staphylococcus aureus  
(zlatý stafylokok) 

26 52 78 

Bacillus anthracis  
(anthrax) 

45,2 90,4 135,6 

Rotavirus 81 162 243 

Corynebacterium diptheriae  
(záškrt) 

33,7 67,3 101,1 
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Jakou mám místnost? 

 

Jak již bylo řečeno výše, místnost je pro výběr zařízení důležitá. Členitý tvar místnosti může vyžadovat 

více slabších zařízení, ale ve většině klasických místností postačí jedno. Účel místnosti je rovněž 

důležitý – např. zvýšená prašnost může vést k častější údržbě. Nejdůležitější parametr je ale objem 

místnosti. Pro správnou funkci a dobrou dezinfekční účinnost je nezbytné, aby bylo zařízení schopno 

rozpohybovat vzduch v celém prostoru. Daný objem místnosti se pak musí přečerpat za 1-2 hodiny, 

čím více přečerpání, tím lépe. Naše zařízení mají 2 velikosti ventilátorů, které jsou označeny 

písmenem „B“ nebo „S“ v názvu typu.  

 

Příklad: Přístroj plánuji používat v konferenční místnosti 10x6x2,5m. Objem dané místnosti je 150m3. 

Pro větší účinek volíme přečerpání místnosti cca 1x za hodinu – sloupec V1. Nejbližší vyšší hodnoty 

jsou 176 a 187 – tedy zařízení, která mají ventilátor „B“. 

Typ Ventilátor Qv [m3/h] V1 [m3] V2 [m3] 

HB475 B 187 187 374 

LB455 B 176 176 352 

HB436 B 187 187 374 

LB430 B 176 176 352 

HS475 S 107 107 214 

LS455 S 96 96 192 

HS436 S 107 107 214 

LS430 S 96 96 192 

 

Jak výkonný přístroj potřebuji? 

V tabulce typů vyhledejte ve sloupci 0,7H nejbližší vyšší hodnotu UV-C energie pro danou velikost 

ventilátoru (písmena „B“ a „S“ v názvu). Sloupec 0,7H představuje energii, kterou přístroj dodá 

ošetřovanému vzduchu se zohledněním snížení účinnosti lamp na konci životnosti (cca 10% snížení 

účinnosti) a částečnému zaprášení lamp za provozu (cca 20% snížení účinnosti). 

Příklad: Pro námi vybranou hodnotu H99 = 50 J/m2 nalézt min. potřebnou dávku UV-C energie, 

kterou vy měl dávat přístroj. Tedy vybrat takový typ, který dává dávku 0,7H vyšší než 50 J/m2. 

V tabulce odpovídá přístroj s velikostí ventilátoru „B“ HB436. Tento typ bude mít dlouhodobě dostatek 

UV-C energie k 90% inaktivaci viru SARS-CoV-2 a zvládne přečerpat konferenční místnost do 1h, 

čímž zaručí rychlý dezinfekční účinek. Pro vyšší rezervu nebo přísnější požadavky je možno volit i 

výkonnější modely LB455, popř. HB475.  

Typ UV-C lampy Ventilátor H [J/m2] 0,7H [J/m2] 

HB475 4x75W B 127 89 

LB455 4x55W B 91 64 

HB436 4x36W B 75 53 

LB430 4x30W B 63 44 

HS475 4x75W S 224 157 

LS455 4x55W S 168 118 

HS436 4x36W S 130 91 

LS430 4x30W S 115 81 
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Další technické parametry 

 

Typ Hmotnost [kg] Rozměry [mm] Hlučnost [dB (A)] 

HB475 15 1561x230x180 51,3 

LB455 12 1256x230x180 51,3 

HB436 15 1561x230x180 51,3 

LB430 12 1256x230x180 51,3 

HS475 15 1561x230x180 46,7 

LS455 12 1256x230x180 46,7 

HS436 15 1561x230x180 46,7 

LS430 12 1256x230x180 46,7 

 

 
Obr. 5: Schéma vtoku a výfuku vzduchu přístrojů KillVir na stojanu (nahoře) a ve vodorovném 

umístění (dole) 
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Příklad z praxe 

Místnost o rozměrech 4x6x2,5m má objem V=60m3. Vzduch v místnosti má hmotnost cca 70kg. 
Rozpohybovat tuto masu vzduchu dokáže pouze výkonná ventilátorová jednotka. Také je zapotřebí 
připustit jistou potřebnou dobu, aby se vzduchová hmota rozpohybovala a stačil se vytvořit určitý 
obraz proudění v místnosti.  

Pokud je řeč o obrazu proudění v místnosti, je důležité toto uvážit při umisťování přístroje KillVir. Pro 
co nejlepší promíchávání místnosti a tedy pro co největší dezinfekční účinek v celém jejím prostoru je 
žádoucí, aby se respektoval původní obraz proudění v místnosti. Např. v topném období ohřátý 
vzduch nad topidly stoupá vzhůru a tato volná konvekce způsobuje cirkulaci vzduchu v místnosti. U 
stěny nad topidly vzduch stoupá vzhůru, u protilehlé stěny zase klesá dolů a nad podlahou proudí zpět 
k topidlům. Pod stropem musí vzduch naopak proudit od topidel k protilehlé stěně.  

Je tedy záhodno, aby proudění způsobované přístrojem KillVir nepůsobilo přímo proti tomuto 
přirozenému proudění v místnosti a podle toho potom přístroj umístit. Na obrázku níže je tato 
skutečnost znázorněna s naznačením možných umístění přístroje KillVir. Podobně by se měl zohlednit 
i případný trvalejší průvan, a proudění z ventilačního systému.  

 
 
 

 
Obr. 6: Vhodné umístění přístroje v topné sezóně 

1 - optimální, 2 – dobré, 3 – únosné, 4 - nevhodné 5 – špatné 
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