
KillVir
zařízení pro dezinfekci vzduchu UV ‑C zářením

• okamžitá likvidace patogenních mikroorganismů průchodem přístrojem

• přítomnost osob bez omezení

• absence kontaminovaného odpadu

• těsný průchod kontaminovaného vzduchu kolem UV ‑C lamp zabezpečuje 
vysokou dávku ozáření pro účinnou likvidaci patogenních mikroorganismů

• výkonné ventilátory pro efektivní cirkulaci vzduchu v místnosti

• počitadlo provozních hodin pro kontrolu stavu UV ‑C trubic

• životnost UV ‑C trubic 18 000 provozních hodin

• protiprachový filtr brání znečištění vnitřních odrazných 
ploch přístroje a tedy i poklesu účinnosti

• celonerezové provedení – reprezentativní vzhled a snadné čištění

• průhled pro kontrolu UV ‑C lamp za provozu

• možnost umístění přístroje pod strop, na stěnu nebo na stojan

Chraňte své zaměstnance, zákazníky, klienty i sebe před 
viry, bakteriemi, plísněmi a jinými nežádoucími mikroor-
ganismy. Kanceláře, zasedací místnosti, čekárny, recep-
ce, vrátnice, dílny, sociální zařízení, školy atd.

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 ventilátorem přes dlouhý uzavřený kanál, ve kterém jsou podélně umístěné výkonné UV ‑C tru‑
bice. Tyto trubice neprodukují jedovatý ozón, který jinak při práci UV zdrojů může vznikat – rovněž ověřeno Zdravotním ústavem. Všechny vnitřní 
stěny 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 ventilátory nejen transportují vzduch podél trubic, ale také účinně 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.



Mikroorganismy, jako jsou bakterie, viry, kvasinky, plísně, řasy ap., mohou být účinně ničeny 
nebo deaktivovány UV ‑C zářením o vlnové délce 200–280 nm. Energie UV ‑C záření je ab‑
sorbována v buněčné RNA a DNA, poškozuje nukleové kyseliny a brání mikroorganismům 
v infi kování a reprodukci. Tabulka níže zobrazuje potřebnou dávku UV ‑C energie u vybraných 
mikroorganismů pro jejich 90%, 99% a 99,9% inaktivaci.

Přístroj „Killvir“ se vyrábí v několika typech s různými parametry. Níže jsou uvedeny důležité parametry nezbytné pro výběr správného typu přístroje 
pro konkrétní instalaci, tak, aby byla dezinfekční funkce optimální pro daný prostor. Jsou uvedeny hodnoty hustoty ozáření vypočtené a ověřené 
měřením radiometrem, hodnoty skutečných průtoků vzduchu přístrojem (nikoliv jen jmenovité průtoky ventilátorů) a průměrná dávka UV ‑C energie, 
kterou obdrží částice při jednom průchodu přístrojem. Podle těchto parametrů je možno vybrat optimální variantu pro různé požadavky na úroveň 
dezinfekce a pro různé tvary, velikosti a účely místností. Obecně doporučujeme zvolit typ přístroje tak, aby daný prostor přečerpal za 1 – 2 hodiny. 
Do větších prostor lze samozřejmě instalovat přístrojů více.

Jak vybrat správný typ: dle žádané účinnosti (vybrané mikroorganismy a stupeň jejich inaktivace) odečteme v předchozí tabulce požadovanou 
dávku UV‑C energie H. V následující tabulce potom vybereme vhodný typ přístroje s žádanou kombinací dávky UV‑C energie H a objemu přečer‑
paného přístrojem za hodinu (V1), popř. za dvě hodiny (V2), který se má co nejvíce blížit objemu dezinfi kované místnosti. Hodnotu této dávky přitom 
vynásobíme koefi cientem 0,7. Tím zohledníme pokles účinnosti UV trubic na konci jejich životností (10 %) a dále jejich možným zaprášením (až 
20 %). Složitější tvar místnosti může vyžadovat pro účinnou funkci větší počet přístrojů.

Společnost Aeroterm, a. s. vyrábí UV zařízení od roku 1994, za tu dobu vyrobila více než 1600 UV systémů, které spolehlivě pracují v 32 zemích Evropy, Asie a Afriky.

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

SARS -CoV-2 (Covid 19) [1] 25 50 75

SARS -CoV-2 (Covid 19) [2] 18,5 37 55,5

SARS (mimo SARS -CoV-2) [6] 33–67 67–133 100–200

Infl uenza virus (chřipka) [1] 36 72 108

Mycobacterium tuberculosis (TBC) [1] 60 120 180

Staphylococcus aureus (zl. stafylokok) [1] 26 52 78

Bacillus anthracis (anthrax) [1] 45,2 90,4 135,6

Rotavirus [1] 81 162 243

Corynebacterium diphteriae (záškrt) [1] 33,7 67,3 101,1

Zdroje: [1] Philips, [2] Bianco et al., [6] IUVA

Typ UV -C lampy E [W/m2] H [J/m2] QV [m
3/h] V1 [m

3] V2 [m
3] Hlučnost [dB (A)]* Rozměry [mm] Hmotnost [kg]

HB475 4x75W 173 127 187 187 374 51,3 1561 x 230 x 180 15

LB455 4x55W 157 91 176 176 352 51,3 1256 x 230 x 180 12

HB436 4x36W 102 75 187 187 374 51,3 1561 x 230 x 180 15

LB430 4x30W 108 63 176 176 352 51,3 1256 x 230 x 180 12

HS475 4x75W 173 224 107 107 214 46,7 1561 x 230 x 180 15

LS455 4x55W 157 168 96 96 192 46,7 1256 x 230 x 180 12

LB436 4x36W 102 130 107 107 214 51,3 1561 x 230 x 180 15

LS430 4x30W 108 115 96 96 192 46,7 1256 x 230 x 180 12

Volitelné příslušenství Hmotnost [kg]

Stojan ST01 5,5

E průměrná hodnota UV ‑C ozáření [W/m2]; H dávka UV ‑C energie při jednom průchodu přístrojem [J/m2]; QV objemový průtok vzduchu protékající přístrojem [m3/h]; V1 objem místnosti 
přečerpané přístrojem za 1 hod [m3]; V2 objem místnosti přečerpané přístrojem za 2 hod [m3]; * – Hlučnost měřena ve vzdálenosti 3 m ve výrobní dílně B11 společnosti Aeroterm, a. s.

Kultivace mikrobů ze vzorků 
vzduchu odebraného před pří-
strojem KillVir (dole  – konta-
minovaný vzduch) a za přístro-
jem KillVir (nahoře – ošetřený 
vzduch)
(Zdravotní ústav se sídlem 
v Ostravě)
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