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UV germicidní osvětlení vs GERMITEC
neobsahuje nebezpečné UV

porovnání ultrafialového záření (UVC) a záření 405nm (GERMITEC)

druh světla
použití v 

přítomnosti 
osob

ohled na 
prostředí

aplikace 
dezinfekce

rychlost 
dezinfekce

princip 
dezinfekce 
(bakterie)

GERMITEC
ANO  

splňuje normu ČSN 
EN62471

nedochází k 
poškození materiálu

jakýkoliv prostor - 
dezinfikce může 

probíhat i v přítomnosti 
osob, zvířat, rostlin

12-24hod. 
Určeno ke 

kontinuální 
dezinfekci

Ozářený patogen po 
rekci porfyrinu 

produkuje reaktivní 
kyslík ničící buňku

UVC
NE  

UVC záření je pro živé 
organismy 

nebezpečné

dochází k degradaci 
materiálu (guma, 

plast)

Použití pouze v 
prostorách bez 

přítomnosti osob, 
zviřat a rostlin

velmi rychlá, ale 
má krátkodobý 

účinek
ničí DNA/RNA



plísně

bakterie

koronaviry

Při růstu plísně produkují těkavé organické látky, některé z nich člověk vnímá 
jako plísňový zápach. Tyto látky mohou poškozovat sliznice dýchacích cest, 
dráždí oči, v nose a krku, způsobují bolesti hlavy a podráždění 
pokožky.  Plísně  mohou poškozovat  zdraví  člověka i tím, že způsobují 
mykotická onemocnění.

Koronaviry dostaly název podle svého tvaru. Struktura jejich obalu totiž 
vzhledem připomíná sluneční koronu. U lidí jsou původci lehkých nemocí, jako 
je nachlazení nebo zánět horních cest dýchacích. V  našem století se ale 
objevily koronavirové choroby, které mohou být pro člověka smrtelné. Jsou to: 
těžký akutní respirační syndrom – tedy SARS, infekce MERS a nyní 
COVID-19.

Nemocnice jsou podle Státního zdravotního ústavu farmy na bakterie. Infekcí 
se v  nich každoročně nakazí kolem 150  tisíc pacientů, deset tisíc z  nich 
nákaze dokonce podlehne.I v domácím prostředí žijeme s nejrůznějšími druhy 
bakterií. Některé jsou neškodné, ale jiné by pro nás mohli znamenat jistá 
zdravotní rizika. V našich domácnostech se obvykle vyskytuje např. E. Coli, 
Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia, Streptococcus, Salmonela a 
jiné. Nejvíce bakterií se nachází v kuchyni.

Jaké patogeny ničí osvětlení GERMITEC
neobsahuje nebezpečné UV



Světlo s vlnovou délkou 405nm  

Název
Rozměry(mm) var. 1
Rozměry(mm) var. 2
Příkon var. 1
Příkon var. 2
IP
Barva světla
Vlnová délka
Germicidní efekt
Material
Životnost
Úhel světla
Obsah balení

LINIE405
21x21x1000
21x21x500
22W
11W
22
fialová
vrchol 405nm
ano
hliník
50.000 hod.
120
trafo - MeanWell
plastové bočnice

kovové spony


Dezinfekční svítidlo LINIE405

Dezinfekční technologie vy-
soce intenzivním úzkospek-
trálním (HINS) světlem, byla 
původně vyvinuta pro ope-
rační sály v nemocnicích, 
pro jejich nepřetržitou (24/7) 
dekontaminaci.


V současné situaci je dezin-
fekce povrchů, pracovních 
ploch, pomůcek a vzduchu v 
i n te r i é rech významnou 
ochranou před bakteriemi  
nebo smrtelným nebezpečím 
(COVID-19).


Svítidlo je unikátem v 
nepřetržité celostní 
dezinfekci interiérů 
za přítomnosti osob 

nebo zvířat. 
Dezinfikuje 

současně vzduch a 
všechny povrchy 
(tvrdé i měkké) v 

místnosti, zároveň 
vytváří pro patogeny 
smrtelné nehostinné 

prostředí.

Dezinfekční LED technologie 
405 nm světlem je léty od-
zkoušená a ověřená. Není to 
žádná novinka ani zázrak. 
Využívá metodu, která se již 
léta používá v medicíně. Vidi-
telné 405 nm světlo působí 
"přátelsky", jen vůči živoči-
chům a rostlinám. Pro pato-
geny (viry, bakterie, houby, 
plísně) je to zničující zbraň, 
která v nich vytváří doslovně 
elektronovou bouři - oxidaci.



Dezinfekční režim GERMITECPracovní režim GERMITEC

Kombinace klasického osvětlení a dezinfekčního osvětlení 
GERMITEC umožňuje pohodlnou a bezpečnou práci v 
kuchyni i bez přítomnosti denního osvětlení. Vlnová délka 
405nm učinně  dezinfikuje i v kombinaci s jiným umělým 
osvětlením.

Dezinfekční režim osvětlení GERMITEC bezpečně čistí 
nejen kuchyňskou linku a dřez. Vlnová délka 405nm se 
odráží od předmětů a stěn do okolí celé kuchyně a 
učinně dezinfikuje i ostatní povrchy. 



ČISTÁ 
KUCHYŇ

Víte o tom, že nejvíce bakterií v 
domácnosti žĳe v kuchyni?

Máme ŘEŠENÍ 
Světlo s vlnovou délkou 405nm 

ENTEROCOCCUS FACESSI
STAFYLOKOKOVÝ AUREUS
KLEBSIELLA PNEUMONIAE
ACINETOBACTER BAUMANNII
PSEUDOMONAS AERUGINOSA
EDRUH NTEROBACTER
C.DIFF
VRE
E-COLI
SALMONELLA ENTERITIDIS
SARS-COV-2

STOP

PLÍSNĚ

Bezpečně dezinfikuje za 
přítomnosti: 

osob 
zvířat 

rostlin

Provoz dezinfekce při 12hod. svícení a 
průměrnou cenou za 1kW 5Kč stojí  

1,2 Kč


