
 

  
  

•  Made in Germany

  
  
  

   
  

SteriWhite Air Q115 / Q330 / Q600 / Q900

    
  

     
     

    

      
     

    

      
     

    

      
     

    

      
     

    

•Foarte silențios, fără flux de aer perturbator
•Eficient energetic
•Întreținere redusă

  
•Design modern

      
     

    

•Utilizare foarte simplă

      
     

    

         
    

    

       
      

    

Pur și simplu mai sigur prin 
dezinfecția aerului cu UVC

       
      

bacteriile și mulți alți germeni

Inactivează în mod eficient virusurile influenza și
corona ,cum ar fi SARS-CoV-2 și mutațiile acestuia



 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

SteriWhite Air  
Q115 - Q600

SteriWhite Air 
Q900

+

SteriWhite Air Q – dezinfecție sigură a aerului

             

Transmiterea virusurilor SARS-CoV-2 are loc în principal 
prin aerosoli, care sunt eliberați în aerul înconjurător atunci 
când respirați.

        
         

       

   
           

;
         

  
      

De ce este importantă sterilizarea aerului interior?         Cât de ușor este de operat și de utilizat?

      

  Cum funcționează dezinfectarea UVC?

• se livrează cu suport sau montare simplă pe tavan sau 
perete
 Ne-ar face plăcere să vă sfătuim cu privire la poziționarea 
optimă a echipamentului.

• Plug & Play

         
         
       

          
        
       

       
           

       
        

           

Apropo: Procesul de dezinfecție UVC fără substanțe 
chimice a fost utilizat cu succes de mulți ani în zonele de 
producție (de exemplu, de alimente), în tratarea apei și în 
îngrijirea sănătății (de exemplu, spitale, laboratoare).

         
           

   
       

          
  

• nu produce ozon sau alți poluanți
  
• fără chimicale

Cum funcționează SteriWhite Air Q?

       
       

         
         

          
           
   

       
        

 

Datorită designului elegant și a funcționării foarte 
silențioase, se potrivește discret și totuși eficient în 
camerele dumneavoastră.

Nu este suficientă ventilarea regulată?

         
        

        
         
          

       
          

   

Un schimb de aer pe termen scurt se realizează prin 
ventilație intermitentă. De îndată ce fereastra este închisă, 
încărcătura de germeni sau virusuri crește din nou. 
SteriWhite Air Q, pe de altă parte, asigură circulația și 
dezinfecția continuă a aerului și astfel reduce în mod durabil 
concentrația de germeni. O combinație a ambelor măsuri 
este ideală (a se vedea tabelul conceptului de curățare a 
aerului la pagina 4).

Mai trebuie să respect regulile de igienă?

         
       

      
  

Și dacă Corona dispare?

SteriWhite Air Q va continua să reducă riscul infectării 
cu viruși precum virusurile gripale, bacteriile sau alți 
germeni din aer.

Pot sta în cameră în timpul sterilizării?

• carcasă sigură

Pentru a reduce încărcătura de germeni din mediu, 
sistemele de dezinfecție cu UVC și aerului circulant pot fi 
utilizate în mod eficient - nu numai pentru coronavirusuri!

Dacă radiația UV cu lungimea de undă de 254 nm lovește 
aerosolii, virușii (coroana, gripa etc.), bacteriile și sporii de 
mucegai aceștia sunt inactivați și astfel devin inofensivi.

Performanța ridicată de dezinfecție a radiațiilor UV a fost 
dovedită științific și pentru coronavirusuri. Riscul de infecție 
cu SARS-CoV-2, dar și cu alți agenți patogeni, poate fi 
redus în siguranță și eficient prin dezinfectarea UVC a 
aerului și a suprafețelor.

Noul SteriWhite Air Q este un sistem UV extrem de eficient 
pentru dezinfectarea aerului. Aerul contaminat cu germeni 
este direcționat în mod activ în interiorul dispozitivului de 
către ventilatoare cu funcționare foarte lină, unde este 
ghidat pe lângă lămpile UVC. Cantitatea de aer, debitul și 
doza UVC sunt sincronizate între ele în așa fel încât să se 
realizeze
rate excelente de dezinfecție.

În orice moment, deoarece SteriWhite Air Q a fost special 
dezvoltat pentru a fi utilizat în camere în care stau oameni. 
Conform rezultatelor măsurătorilor unui laborator extern , 
dispozitivele sunt clasificate în grupul sigur în conformitate 
cu DIN EN 62471 și, prin urmare, nu prezintă niciun pericol 
fotobiologic.

Da. Vă rugăm să respectați reglementările actuale de 
igienă. Cu toate acestea, dezinfecția aerului UVC reduce 
semnificativ riscul de infecție!



 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

Unde se folosește SteriWhite Air Q?

Datorită manevrabilității simple și a standardului ridicat de 
siguranță, dispozitivele pot fi utilizate oriunde, mai ales 
acolo unde sunt importante siguranța sporită și emisiile 
reduse de zgomot, cum ar fi:

   
       
         
• Grădinițe, școli și instituții de învățământ
• Recepție și zone de așteptare

• Birouri, săli de ședințe și săli sociale
• Cabinete medicale, spitale

    • Gastronomie și industria hotelieră
• Magazine și comerț cu amănuntul

De asemenea, oferim și alte dispozitive care sunt 
utilizate în sălile de producție, de exemplu.

Intreaba-ne!

Care este diferența dintre filtrele HEPA și 
dezinfecția aerului circulant UVC?

       
      

       
         

    

Funcționalitatea produselor din seria SteriWhite Air Q este 
deosebit de ușor de întreținut, eficientă din punct de vedere 
energetic și silențioasă.

        Calitate conform standardelor din industrie - 
Dr. Hönle AG
Dr. Hönle AG dezvoltă și produce sisteme UV din 1976 și 
este unul dintre cei mai de succes furnizori de tehnologie 
UV industrială din lume, inclusiv procese de dezinfecție. 
Din 2020, Sterilsystems GmbH, un alt expert în 
dezinfecția UV cu peste 30 de ani de experiență, face 
parte din grupul de companii.

Tratat științific privind dezinfecția UVC

Diverse studii demonstrează eficiența ridicată a 
dezinfectării UVC - un extras:
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Rezultat: Rata de ucidere realizată în laborator: 99,99%

       
    

      
      

Concluzie:

Performanța de dezinfecție a radiațiilor UV a fost 
dovedită științific, de asemenea, în ceea ce privește 
eficacitatea acesteia în raport cu coronavirusurile.

Conform studiilor științifice actuale, germenii nu pot 
construi rezistență la radiațiile UV și mutațiile 
coronavirusurilor vor fi, prin urmare, foarte sensibile la 
UV.

2020, Universitatea de Științe Aplicate, Hessling, Martin & 
Hönes, Katharina & Vatter, Petra & Lingenfelder, 
Christian: Doze de iradiere ultravioletă pentru inactivarea 
coronavirusului.

• Facilități de îngrijire, cum ar fi case de bătrâni 

Utilizarea sistemelor de filtrare nu este necesară pentru 
funcționalitatea dispozitivelor de dezinfecție a aerului cu 
UVC. Nu este necesar un schimb regulat, costisitor de filtre. 
Înlocuirea lămpii UVC este ușoară și are loc numai după 
aproximativ 16.000 de ore de funcționare.

Studiu de inactivare pe SUPRAFEȚ
2020, Universitatea din Frankfurt. Dr. Hönle AG, seria de 
teste pentru inactivarea SARS-CoV-2 prin radiații UV 
Rezultat: Rata de sterilizare realizată în laborator: 99,99%.

Studiu de inactivare în AEROSOLI
2020, Columbia University of New York, Buonanno, 
Manuela & Welch, David & Shuryak, Igor & Brenner, 
David. Lumina UVC îndepărtată (222 nm) sterilizează 
eficient și în siguranță coronavirusurile umane din aer.

2012, Harvard School of Public Health Boston, Mcdevitt, 
James & Rudnick, Stephen & Radonovich, Lewis. 
Susceptibilitatea aerosolului virusului gripal la lumina 
UV-C. Rezultat: Rata de sterilizare realizată în 
laborator: 98,2%



Härten Kleben VergießenEntkeimen MessenTrocknen

Dr. Hönle AG UV Technology, Lochhamer Schlag 1, 82166 Gräfelfing/München, Germany 
Telefon: +49 89 85608-0, Fax: +49 89 85608-148. www.hoenle.de

Alle technischen und prozessrelevanten Angaben sind von der Anwendung abhängig und können von den hier  
angegebenen Daten abweichen. Technische Änderungen vorbehalten. © Copyright Dr. Hönle AG. Stand 03/21.
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Typ Q115 Q330 Q600 Q900

ca. 115 ca. 330 ca. 600 ca. 900

600 x 600 x 100 860 x 860 x 210 860 x 860 x 315 860 x 860 x 315

bis zu 16.000 bis zu 16.000 bis zu 16.000 bis zu 16.000

230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

ca. 60 ca. 200 ca. 300 ca. 450

< 39 ca. 40 ca. 40 ca. 47

ca. 15 ca. 39 ca. 49 ca. 49

 

Specificatii tehnice

      
Dimensiuni ** (HxWxD) în mm

   Ore de funcționare a lămpii UVC în h
  

Consum de energie în wați
     Nivel de zgomot dB  distanță de 1 metru

Greutate în kg

Debit de aer * m³ / h

      Tensiunea de alimentare

      
           

* cu aer standard din cameră: 20 ° C, 50% umiditate
** Dimensiunea carcasei fără suport sau suport de perete; Dimensiunile diferă în funcție de 
versiunea dispozitivului.

Conceptul de purificare a aerului Hönle

De ce și de câte dispozitive SteriWhite Air Q aveți nevoie pentru camerele dvs. depinde de diverși factori. Tabelul de mai 
jos vă oferă un exemplu de prezentare inițială.

Am fi bucuroși să vă sprijinim personal în determinarea nevoilor dvs. specifice.

              
                     

                     

Bazat pe „Calculatorul riscului de transmitere a aerosolului COVID 19” de la Institutul de chimie Max Planck: https://www.mpic.de/4747361/risk-calculator
Ipoteze: înălțimea camerei = 2,5m; munca sedentară a persoanelor; Oamenii nu poartă o mască; Cota de vorbire 20%; Calculul eșantionului pentru un birou de 4 persoane: 
Riscul de infecție că cel puțin un alt participant va fi infectat dacă o persoană este extrem de contagioasă; fără purificator de aer 50%, cu purificator de aer Q600 6,6%, 
rezultă o reducere a riscului de infecție cu

           e
        

Informații suplimentare despre SteriWhite Air Q pot fi găsite pe internet la: www.einfach-sicherheiter.d
Alte dispozitive, de asemenea, pentru modernizarea aerului condiționat existent, sunt disponibile la: 

www.hoenle.de/luftentkeimung


