
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERMICIDNÍ OSVĚTLENÍ 
ÚČINNÉ DEZINFEKČNÍ OPATŘENÍ 

 
 



 

V rámci protiopatření nejen proti nemoci Covid-19 
nabízíme: 

- Návrh dezinfekční UV-C soustavy na míru do Vašich prostor 

- Dimenzování soustavy na potřebný výkon a účinnost 

- Dodávku a instalaci pevných instalací pro denní dezinfekci prostor 

- Dodávku a optimalizaci mobilních zářičů dle individuálních potřeb 

- Dlouhodobý pronájem mobilních zářičů 

- Dezinfekci prostředků MHD formou služby.  

 

PRINCIP FUNGOVÁNÍ 

Způsob sterilizace pomocí ultrafialového záření ve spektru C vlnové délky 253,7nm je ve 
zdravotnických za řízeních dostatečně znám a využíván. Ke správné aplikaci germicidních lamp v 
praxi je však nutné dodržovat určité zásady, aby sterilizace byla účinná. 

Svítidlo je zářič tvrdého UV-C záření (germicidní, desinfekční). Toto záření zabíjí živé organismy (v 
ovzduší, kapalinách a na povrchu pevných látek), jako jsou viry (včetně původce nemoci Covid-
19), plísně, bakterie, houby. Je karcinogenní. Vyvarujte se přímému působení UV-C záření na 
pokožku, a především chraňte oči. 

 

Dávku záření lze spočítat a je závislá na aplikaci – kontaktujte nás v případě 
požadavku na technickou podporu na info@evemgroup.cz 

 

Při provozu UVC germicidních zářičů dodržujte tyto základní zásady: 

1) Neprovozujte zářiče, pokud jsou v okolí přítomny osoby či další živé 

organismy. Chraňte oči a kůži. 

2) Zářiče degradují plasty (žloutnutí, křehnutí, změna struktury), způsobují 

blednutí barev, rozkládají též živočišné buňky (hubí rostliny) 

3) Přestože jsou zářiče deklarovány jako NO OZONE (tzn. bez ozonu), malé 

množství ozonu může vznikat. To se projevuje mírných zápachem při 

provozu, který by se mělo z prostoru za krátkou chvíli odvětrat. 

4) Používání těchto zářičů nenahrazuje standardní konvenční  

způsoby desinfekce a sterilizace předmětů nebo ploch. 

 

 

 

 



 

Pro potřebnou dezaktivaci mikroorganismů je však za potřebí volit dávku ozáření, která je 
rozdílná podle typu mikroorganismů, výkonu použitých lamp, výšky zářiče, velikosti plochy 
a dalších činitelů ovlivňujících účinnost. Proto doporučujeme nechat instalaci a potřebné 
výpočty a dimenzování soustavy na naší odborné firmě. 

 

CÍLOVÉ EXPONOVANÉ LOKALITY 

 

- Operační sály 

- Čekárny u lékaře a na rušných místech  

- Dezinfekce autobusu, vlaků, osobních aut  

- Kancelářské prostory 

- Vstupní haly 

-  Bankovní přepážky 

-  Toalety 

-  Kuchyně a restaurace 

-  Jídelny  

- Obchodní prostory  

Aj. společné prostory užívání 

 

Germicidní lampy VICTORIA (otevřené) – krytí IP20 
Tento germicidní zářič využívá ultrafialové záření ve spektru UVC, které má silný antivirální a 
antibakteriální efekt. 
 

Lampy s přímým zářením se používají tam, kde je možné zajistit, že ne jsou přítomni lidé. 
Sterilizace těmito svítidly je nejúčinnější, protože dochází ke sterilizaci mikroorganismů jak na 
povrchu předmětů, tak i ve vzduchu.  

Svítidla musí být provozována bez krytu. 

Krytí IP 20 je určeno pro běžný nemocniční provoz. 

Dodáváme ve dvou výkonových variantách: 

 

Výkon: 1 x 24W 2 x 24W 
Vlnová délka: 253,7nm 253,7nm 

výkon v UVC: 82,8 uW/cm2 165,6 uW/cm2 

  * pro vzdálenost 1m od zdroje 
 

 Svítidla vybavena elektronickým předřadníkem. 

 

 



 

Germicidní lampy VICTORIA (Přenosná varianta) – krytí IP20 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při běžném jednorázovém provozu lze docílit požadavku až 90 % dezaktivace. Pro 99% dezaktivaci 
je nutné svítidlo použít několikrát a cyklus opakovat. U statických soustav stačí pro 99% dezaktivaci 
pravidelné každodenní používání (noční čištění). 

ŽIVOTNOST A ÚDRŽBA TRUBIC 

Životnost trubic je 8000 provozních hodin. Po této době dochází k podstatnému snížení vyzařované 
energie, i když trubice svítí nadále modře. Sledování životnosti je nutné pro účinnou sterilizaci. 
Sledování provozních hodin je prováděno pomocí součtových hodin,  

INSTALACE A MONTÁŽ 

Montáž svítidel provádíme jako odborná oprávněná firma, zajišťující dodržení elektrických bezpe 
čnostních norem, zvláště pak ochrany před nebezpečným dotykovým napětím. Svítidla je vhodné 
instalovat na zvláštní elektrický okruh, samostatně jištěný a ovládaný elektrickými spínacími 
hodinami s počítadlem provozních hodin. 

 

Pro Vaši poptávku nás prosím kontaktujte: 

info@evemgroup.cz ; +420 732 753 413 

EVEM group s.r.o., Školní 2186/5, 594 01 Velké Meziříčí 

 

Svítidla standardně dodáváme s 3m 
napájecím kabelem a časovačem 
pro naprogramování týdenního 
cyklu spínání. 

Na přání lze svítidlo doplnit : 

- samostatným počítadlem 
provozních hodin 

- 5m napájecím kabelm 
- Větší počet zářičů pro více 

směrů 
- (jiné konfigurace na přání) 
- VÝŠKA STATIVU AŽ 2M 


