
The most effective

GERMICIDE
Důmyslná dezinfekce 

405nm světlem

DEZINFEKČNÍ SVÍTIDLA LUMI405

„Svět, jak jsme ho vytvořili, je procesem našeho 

myšlení. Nemůžeme ho změnit bez toho, aby 

jsme změnili naše myšlení.“  

Albert Einstein 
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Tradiční verzus důmyslná 405nm dezinfekce
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Tradiční metody (chemické a UV-C) na dekontaminaci celé místnosti mají 
nedostatečnou účinnost. Jsou toxické pro lidi a nemohou se používat v jejich 
přítomnosti. Proto se provádějí pouze epizodicky. Účinek tradičních dezinfekcí 
je krátkodobý.

Důmyslnou 405 nm dezinfekcí, můžete místnosti čistit nepřetržitě, a to i 
za přítomnosti lidí či zvířat. Světlo viditelného spektra o vlnové délce 405 nm 
je pro lidský organismus neškodné. Najednou čistíte všechen vzduch a 
všechny povrchy v místnosti (tvrdé i měkké).



Princip důmyslné 405nm dezinfekce

Důmyslná LED dezinfekce ne- 
používá nebezpečné UV-C záření. 
Namísto toho využívá viditelné 
světlo o vlnové délce 405 nm, 
které je bezpečné pro lidi,

405nm

Bakterie 

(obal)

Porphyrin

Inaktivace bakterií prostřednictvím absorpce 
viditelného světla

zvířata, rostliny a které nepo-
škozuje ani interiér.

405 nm světlo účinně ničí i patoge-
ny, které přežijí tradiční dezinfekci. 
Zároveň vytváří pro patogeny 
smrtelné nehostinné

prostředí, které je ničí a brání jim v 
opětovném osídlení prostoru. Je to 
podobné, jako když v pračce 
odstraňujete barevné skvrny z 
prádla pomocí chemikálií -     kyslí-

kových bělidel. V tomto případě 
namísto chemie používáte bezpeč-
né, ekologické světlo.

Na používání této desinfekčního 
technologie nepotřebujete žádné 
speciální školení.

405nm světlo vyzařované svítidly Germitec proniká 
do patogenů a interaguje s jejich fotocitlivými 
molekulami, které se v nich běžně vyskytují 

(porfyriny). Porfyriny (P) drážděny světlem vytvářejí 
reaktivní formy kyslíku (ROS), které oxidací účinně 

zabíjejí patogeny (bakterie, viry, houby, plísně).



Vaše výhody

Výborná cena Smysluplná dezinfekce Jste nejbezpečnější 
         provozovna

Znásobená účinnost

Nejčistější interiér Jen 3Kč / den

Snižujete náklady

Žádná údržba

Bezstarostná 
                   dezinfekce

Cena za germicidní svítidla 
GERMITEC je srovnatelná

s dezinfekčními zařízeními, 
které mají několikanásobně


nižší účinnost. oproti tradičním dezinfekcím několika-
násobně účinnější a smysluplnější.

Nejpokrokovější 405nm

dezinfekcí čistíte místnosti 
nepřetržitě. Díky tomu je vaše 
snaha o ochranu vašeho zdraví

Patogeny ničí nonstop ve 
vzduchu a zároveň i na všech

površích (měkkých i tvrdých), proto jste 
tou nejbezpečnější provozovnou.

Pro patogeny vytváříte 
smrtelné nehostinné prostředí, 
díky čemuž hynou a nemohou 
opětovně kolonizovat

405 nm světlo je bezpečné 
světlo viditelného spektra, 
proto můžete dezinfikovat i za 
přítomnosti lidí či zvířat a 

Mimořádně dlouhá životnost 
svítidel (precizní český výrobek),

vyčištěný prostor. Výrazně snižujete riziko 
vašeho nakažení.

eliminujete tak prostoje a vaše náklady. díky čemuž máte postaráno o 
bezstarostnou dezinfekci na několik let.

405 nm světlo se výborně 
odráží od povrchů. Proto 
čistíte i těžko dostupné 
povrchy, ve kterých se ukrývají

patogeny (spodek židle či postele, 
mezery na klávesnici, atd.)

Žádný další spotřební materiál, 
díky čemuž máte provozní 
náklady na dezinfekci v 
průmeru jen 3 Kč / den.

Dezinfekční svítidla GERMITEC 
jsou absolutně bezúdržbové, 
proto vám nevznikají další 
náklady ani na materiál a ani na 


mzdy.



Dezinfekční svítidlo LUMI405
Světlo s vlnovou 
délkou 405nm

Název

Rozměry(mm)

Napětí (V)

IP

Barva světla

Vlnová délka

Germicidní efekt

Material

Životnost

Provozní teplota

Úhel světla

Příkon (Watt)

Obsah balení

LUMI405

110x80x1000

220-230V, 50-60Hz

IP20

fialová

vrchol 405nm

ano

hliník

50.000 hod.

od -20C  do 50C

120

92

LED světlo GERMITEC

závěsný systém

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 smrtelným 
nebezpečím (COVID-19).


Svítidla od firmy GERMITEC, 
špičkově generující 405nm

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.

světlo je proto vyvinuto tak, 
aby se dalo pohodlně použít 
v jakýkoliv prostorech.


Svítidlo se montuje přímo na 
strop nebo na stěnu, případ-
ně na strop pomocí nastavi-
telných závěsných lan.


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.



Světlo s vlnovou 
délkou 405nm

Název

Rozměry(mm)

Napětí (V)

IP

Barva světla

Vlnová délka

Germicidní efekt

Material

Životnost

Provozní teplota

Úhel světla

Příkon (Watt)

Obsah balení

LUMIFLEXI405

110x80x1000

220-230V, 50-60Hz

IP20

fialová

vrchol 405nm

ano

hliník

50.000 hod.

od -20C  do 50C

120

92

LED světlo GERMITEC

s konektorem  C13 

nápájecí kabel 3m

stojan 1200mm

vypínač

Dezinfekční svítidlo LUMIFLEXI405

Snadno přenosné svítidlo LUMI FLEXI 
je navrženo tak, aby vám přineslo 
efektivní technologii dezinfekce 405 
nm světlem do každého prostoru, kde 
každý den žijete, pracujete, učíte se, 
nebo si hrajete s vašimi dětmi. Svíti-
dlo dezinfikuje vzduch, předměty a 
zařízení, které by vás mohly vystavit 
riziku přenosu škodlivých infekcí.


Svítidlo je na stojan uchyceno ve 
středu, pro pohodlné otočení do 
horizontální nebo vertikální polohy. 
Natočení svítidla umožňuje umístit 
svítidlo do jakýchkoliv prostorů (jak do 
úzkých nebo podkrovních) tak, aby 
nepřekáželo osobám v pohybu.

Ať už hledáte cílenou dezinfekci, 
účinnou dekontaminaci komplet 
celé místnosti, nebo postupnou 
dezinfekci pro několik místností, 
přenosné svítidlo si oblíbíte pro 

jeho výkonnost, variabilitu a 
přizpůsobivost.



Světlo s vlnovou délkou 405nm  
a fotokatalyzátorem

Název

Rozměry(mm)

Napětí (V)

IP

Barva světla

Vlnová délka

Germicidní efekt

Material

Životnost

Provozní teplota

Úhel světla

Příkon (Watt)

Obsah balení

LUMINANO405

110x80x1000

220-230V, 50-60Hz

IP20

fialová

vrchol 405nm

ano

hliník

50.000 hod.

od -20C  do 50C

120

92

LED světlo GERMITEC

s konektorem  C13 

nápájecí kabel 3m

stojan 1200mm

s NANO nátěrem

vypínač

Dezinfekční svítidlo LUMINANO405

Přenosné svítidlo LUMINANO405 pro 
zvýšení své efektivity kombinuje v sobě 
dvě nejnovější dezinfekční technologie. 
Dezinfekci 405 nm svět lem plus 
d e z i n f e k c i f o t o k a t a l y z a t o r e m 
(nanokrystaly polovodiče TiO2). Svítidlo
ničí patogeny pří-
mým zářením 405 
nm světla přes otvo-
ry v reflektoru a od-
razem z pevných 
částí reflektoru, plus 
aktivuje nanokrystaly 
TiO2 na reflektoru. 
Energie světla dopa-
dající na nanokrys-
taly TiO2 vytváří na 
jejich povrchu volné 
elektrony a elektro-
nové díry. Jejich pů-
sobením v kombinaci 
s kyslíkem ničí pato-
geny. Svítidlo je oblí-
bené díky jeho geniální důmyslnosti a 
účinnosti. Teplo (odpad) ze svítilny 
vytváří proudění vzduchu, který žene 
patogeny na fotokatalyzátor. Fotoka-
talyzátor likviduje v místnosti nejen 
99,9% patogenů ale navíc i prach, saze, 
pachy, kouř a plyny.

Koncentrace 
TiO2 je 

ohromující. 
Povrch 

reflektoru 
obsahuje v 
sobě až 250 

m2 využitelné 
plochy 

nanokrystalů.



Světlo s vlnovou délkou 405nm  
a fotokatalyzátorem

Název

Rozměry(mm)

Napětí (V)

IP

Barva světla

Vlnová délka

Germicidní efekt

Material

Životnost

Provozní teplota

Úhel světla

Příkon (Watt)

Obsah balení

LUMINANO405mini

110x80x500

220-230V, 50-60Hz

IP20

fialová

vrchol 405nm

ano

hliník

50.000 hod.

od -20C  do 50C

120

44

LED světlo GERMITEC

s konektorem  C13 

nápájecí kabel 3m

stojan 600mm

s NANO nátěrem

vypínač

Dezinfekční svítidlo LUMINANO405
MINI

Svítidlo s vlnovou délkou 405nm 
umístěné na stojanu s fotokataly-
tickým nano nátěrem. Při dopadu 
světla se nano nátěr aktivuje a 
vytváří oxid titaničitý. Viry (nebo jaké-
koliv jiné patogenní mikro-organismy) 
při styku s oxidem titaničitým zoxidují 
respektive “úhoří". Oxid titaničitý se 
dostává do prostředí díky pasivnímu 
proudění vzduchu (rozdíl teploty 
krytu s nanonátěrem a samotným 
svítidlem).  

LUMINANO405mini je produkt 

určený do prostor s velikostí 

cca 15m2. Svítidlo lze snadno 

přemisťovat podle požadavků.



Světlo s vlnovou délkou 405nm  
a s modulem 4000K

Název

Rozměry(mm)

Napětí (V)

IP

Barva světla

Vlnová délka

Germicidní efekt

Material

Životnost

Provozní teplota

Úhel světla

Příkon (Watt)

Obsah balení

LUMIPANEL405

110x80x1000

220-230V, 50-60Hz

IP20

fialová

vrchol 405nm

ano

hliník

50.000 hod.

od -20C  do 50C

120

405nm-34W, 2x4000K-35W

LED panel

Dezinfekční svítidlo LUMIPANEL405

595x295 595x595

GERMITEC 405nm
dezinfekční LED modul 

svítí stále

2xLED modul 4000K
levá / pravá strana 

svítí pouze v přítomnosti osob

Pohybový SENZOR
ovládá LED moduly 4000K 

nastavení citlivosti a času

Stropní LED panel nabízí 
u rozmě ru 595x595 
kombinaci dvou kla-
sických LED modulů s 
chromatičností 4000K a 
jedním dezinfekčním 
modulem s vlnovou dél-
kou 405nm, který svítí 
trvale. Svítidlo má v 
sobě integrovaný pohy-
bový senzor, který při 
zaznamenání pohybu 
aktivuje 2 postraní LED 
moduly. Mezi nastavi-
telné funkce pohybo-
vého senzoru patří délka 
zapnutí klasických LED 
modulů a úroveň citli-
vosti na světlo. LED 
panel 595x295 obsahuje 
pouze dezinfekční LED 
modul.

Nenápadná účinná 
dezinfekce určená 

do kazetových 
stropů



VÝSLEDKY MĚŘENÍ 
ŽIVOTNOST: MDR- 
ACINETOBACTER, MRSA, 
VRE, C.DIFFICILE

SVÍTIDLO GERMITEC - 
POTVRZENÁ ÚČINNOST

CE certifikát

splňuje normu ČSN EN 62471

nespadá do oblasti škodlivého UV záření

nemá patogení vliv na člověka 

posudek SUKL

protokol o měření z Českého metrologického institutu

výsledky z měření - Masarykova universita Brno

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PROTOKOL - ČSN EN 62471

PROTOKOL 
Z ČESKÉHO 

METROLOGICKÉHO 
INSTITUTU





                  Mnozí se ještě i dnes      

      domnívají, že účinná 
dezinfekce musí být agresivní, 
jedovatá a smrtelná vůči všemu 
živému. Velmi se mýlí.

Při dekontaminaci místností je 
toxicita tradičních dezinfekčních 
metod (chemické a UV-C záření) 
důvodem proč nemají výraznější 
efekt. Pro svou toxicitu nemo-
hou být použity v přítomnosti 
osob, a proto je jejich účinek 
velmi krátkodobý.

Na rozdíl od tradičních de-
sinfekčních metod, svítidla 
GERMITEC nepoužívají toxickou 
"hrubou sílu" ale důmyslnost. 
Jsou tak v současnosti jedinou 
a nejefektivnější technologií na 
c e l k o v o u d e k o n t a m i n a c i 
místností (vzduch a povrchy) za 
přítomnosti lidí či zvířat.

Oproti tradičním metodám, 
tak několikanásobně výrazněji 
snižují riziko nákaz.

REFERENCE



VÝROBCE
Germitec s. r. o.  

Křenova 439/15   

PRAHA 6, 162 00
Company ID: 09215310 
VAT ID: CZ09215310 

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ

www.leddezinfekce.cz

Jaroslav Novák 
Praha 6 
www.leddezinfekce.cz 
info@leddezinfekce.cz 
+420 725 974 470 



Dnes jsme v podobné situaci jako naši předkové před 100 lety.

Virus původně ptač í 
chřipky H1N1 se přenesl 
na člověka. Nakazilo se 
jím 500 milionů lidí a 
zemřelo 100 milionů lidí. 
Není pravda, že virus po 
dvou le tech zmize l . 
P r á v ě n a o p a k . 
Zdomácněl se v lidské 
populaci a stal se z něj 
sezónní virus chřipky, 
k t e r ý z p ů s o b o v a l 
každoroční epidemie až 
do roku 1957. Dnes se 
ročně nakazí na různé 
chřipkové virózy (i H1N1) 
v průměru 1,1 miliardy 
lidí a zemře na ní 250 
tisíc až 500 tisíc lidí.

Španělská 
chřipka r. 1918

Koronavirus 
SARS-CoV-2 
r. 2019
Není to sezónní virus. Je 
naj ivné věř i t , že po 
druhé, třetí či čtvrté vlně 
virus zmizí. Očkováním a 
a n i p ř e k o n á n í m 
Covidu-19 nezískáme 

doživotní imunitu. Na 
zbavení se viru je třeba v 
k r á t k é m č a s o v é m 
intervalu zaočkovat více 
než 90% populace

Válka s Covidom-19 je 
velmi podobná válce, 
jakou lidstvo zažilo před 
100 lety poprvé s virem 
H1N1. Ani o válce s 
Covidom-19

nepřátelům. Nákazám, 
na k te ré každý rok 
umírají miliony lidí a také 
novým nákazám, které 
nám již     

“klepou na dveře” (pra-
sečí chřipka, ptačí chřip-
ka, další koronaviry, ...).

(7 miliard lidí), což je 
momentálně nemožné. 
Virus budou i nadále 
šířit hlavně nakažení 
bezpříznakoví lidé.

nikdo nedokáže říci kolik 
let ještě bude trvat. Jisté 
je, že během války s 
Covidom-19 budeme 
muset čelit i dalš ím 
neviditelným

Čistota 
půl života

P řed 100 lety věda 
umožnila lidstvu udělat 
zásadní změnu s pitnou 
vodou. Začalo kontinu-
ální dezinfikování pitné a 
bazénové vody. Tato 
změna zachránila miliony

lidských životů.

Čistota, válka s patoge-
ny, je válkou o to nej-
cennější - čas. Nejpouží-
vanějším životním pro-
středím se pro lidi stali 
interiéry, logicky se v 
nich šíří nejvíce nákaz. 
Současná věda vám 
nabízí důmyslnou jedi-
nečně účinnou zbraň 
proti patogenům v inte-
riérech. Už od dnes 
můžete kontinuálně čistit 
i váš interiér.

Udělejte tuto změnu a 
uvidíte na vlastní oči, 
že změníte svět k lep-
šímu.


