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پکیج هاي استریل هوا
سیستم هاي ماوراء بنفش

موثر و قدرتمنداستاندارد و بدون عارضه نصب و کاربري آسان

دستگاه استریل هوا توسط پرتوهاي �-��
یکی از موثرترین گزینه ها جهت از بین بردن ویروس ها، باکتري ها، قارچ ها و سایر میکروارگانیسم هاي مضر

قابل استفاده در مکان هاي با بار میکروبی باال و کنترل عفونت در سیستم بهداشت و درمان

قابلیت اضافه شدن به سیستم تهویه مطبوع موجود یا نصب بصورت مستقل

اشعه ماورا بنفش یک عامل شیمیایی نیســت و هیچ باقی مانده سمی تولید نمی کند، هر چند ممکن است ترکیبات شیمیایی خاصی بوسیله 
این اشعه دچار تغییر گردند ولی این تغییرات عموما به شکل تجزیه به فرم هاي بی ضررتر صورت می پذیرد.

 شرکت مهندسین طراح فرایند کیا پیشـــــرو در ارائه راهکار هاي جامع و طراحی و تولید محصــــــوالت با کیفیت و کارا در این برهه خطیر
 همه گیري ویروس COVID-19 یار و همراه کادر درمان و نظام سالمت کشور بوده و متعهد به خدمت رسانی هر چه بیشتر و بهتر می باشد.    

KIA PROCESS DESIGN ENGINEERS

کاربري محیط هاي پرتردد، بیمارستان ها، کلینیک ها، مطب ها، موسسات،

حذف انواع باکتري، ویروس، قارچ، کپک و 

سایر میکروارگانیســـــــم ها بدون ایجاد 

مقاومت میکروبی بر خالف ضـــــــد عفونی 

کننده هاي شیمیایی مرسوم

ایجاد و حفظ شـرایط ایده آل در محیط هاي 

بهداشت و درمان. امکان استفاده بیسـت 

و چهار ساعته در حضـور پرسنل و بیماران 

عدم نیاز به ســـــرویس و نگهداري خاص 

دســـــــــــــتگاه.امکان تعویض المپ ها و 

فیلترهاي دســـــــــتگاه نیاز بدون نیاز به 

تخصص خاص توسط کاربر

 آموزشگاه ها، بانک ها، داروخانه ها، ادارات دولتی و ... 

INFO@KIA-PDE.COM

031-32730620, 031-32730629

WWW.KIA-PDE.COM

ارتـبـاط بـا مـا



KIA PROCESS DESIGN ENGINEERS MEDICAL EQUIPMENTS DEVISION

UV-C ADDON
این سـري به صـورت یک جزء مکمل به کولرهاي گازي یا داکت اســپلیت هاي 

موجود اضــافه شــده و با حداقل هزینه  قابلیت اســتریل را به زیرســاخت 

موجود اضافه می نمایند. مزیت مهم دیگر این دستگاه ها عدم تولید صـداي 

اضافه ناشی از روشن بودن همزمان سیســـــتم تهویه مطبوع و سیســــــتم 

استریل می باشد.

UV-C AUTONOMOUS
این سري دستگاه ها بصـــــــورت کامال اتوماتیک بوده و در توان هاي مختلف 

بســته به حجم هواي در گردش و محل نصــب ارائه شده و با قابلیت نصــب 

روي دیوار یا بصورت چرخدار تولید می گردند.
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