


Ултравиолетовото гермицидно облъчване е известно от 60-те години като

най-добрия физически метод за контрол на растежа и разпространението

на микробни организми, патогени, спори, плесени и др.



Светлината в широк смисъл може да бъде разделена на видими,

инфрачервени и ултравиолетови лъчи.

Ултравиолетовите лъчи (невидими) могат да бъдат класифицирани в:

 UV - A (със свойства за потъмняване на

кожата)

 UV - B (с терапевтични свойства)

 UV – C (с гермицидни свойства)



Абсорбцията на UV-C фотон от ДНК на

микроорганизмите причинява разрушаване

на връзките в ДНК веригата и следователно

инхибиране на репликацията на ДНК.

Бактерицидните ефекти на UV-C радиацията

унищожават ДНК на бактерии, вируси, спори,

гъби, плесени и акари, избягвайки техния

последващ растеж и разпространение.

UVGI технологията е физически метод за

дезинфекция с впечатляващо съотношение

разходи / ползи, екологична е и за разлика от

химикалите работи срещу всички

микроорганизми, без да създава никаква

резистност.



Ключови фактори за UV дезинфекция
Всеки микроорганизъм има специфичен праг на UV
устойчивост, наречен DOSE. Конкретната доза трябва да бъде
доставена, за да се получи подходящо ниво на дезинфекция,
което се изразява в НАМАЛЕНИЕ НА ЛОГА (1 Log = 90%, 2 Logs
= 99%, 3 Logs = 99,9% и т.н.).
Следователно, за някои микроорганизми е достатъчно ниско
ниво на UV МОЩНОСТ, за да се елиминира, докато за други е
необходима повече сила, за да се получи същото ниво на
елиминиране ... или алтернативно по-дълго време на
експозиция.

Тези фактори са от съществено значение за разбирането на UV
технологията:

Ниво на дезинфекция, което трябва да бъде постигнато;

Целеви патоген (и неговата доза);

UV мощност

Време на експозиция / геометрия и баланс на

разстоянието;



САНИТИРАНЕ означава привеждане на
микробното натоварване в приемливи
и оптимални хигиенни стандарти,
които зависят от предназначението на
съответната среда. Санирането често
се използва в смисъл „чист“ и трябва
да бъде предшествано от почистване.

СТЕРИЛНОСТТА е най-високото ниво,
което може да се постигне. Можем да
говорим за стерилизация само ако се
докаже, че намаляването е не по-
малко от 6Logs, което означава
99,9999%.

SANITATION DISINFECTION STERILIZATION

ДЕЗИНФЕКЦИЯ означава да се намали
дълбоко микробното натоварване, тоест
да се елиминира поне 1 log (90%) от
наличните бактерии. Намаляването на
микробното натоварване е основна
стойност при дезинфекцията и се
изразява в Намаляване на логовете.
Доброто ниво на дезинфекция е около
2Logs (99%), много добро
дезинфекциране е 3Logs (99,9%), а
4Logs (99,99%) се счита за доста висок
стандарт.





Предимства

Ние подобряваме
качеството на

Вашия продукт. 

Ние ви
гарантираме

безопасност

Нашия екип
е винаги на линия.

Ние елиминираме
всеки вреден

микроорганизъм,
до 99,999%

Ние подкрепяме

устойчивостта

Ние Ви
спестяваме

пари



Ние работим постоянно в различни области и
превръщаме ултравиолетовата технология в
реални решения, предоставяйки специфично
решение за всяко необходимо приложение.



Продуктовата гама





Кои са най-често срещаните проблеми в хранителната 
промишленост?
Замърсяването, кръстосаното замърсяване, нивото на качеството на въздуха,

хигиената на повърхностите са строго свързани с безопасността на

продуктите и контрола на качеството в хранителната промишленост.

Създаването на програма за саниране е част от цялостната картина на

„Безопасността на храните“ и критичната контролна точка за анализ на

опасностите (HACCP). Но често това не е достатъчно.



Средата, устройствата, инструментите, 
оборудването, контейнерите и всичко, което е в
контакт с храни, трябва да бъдат адекватно
почистени и дезинфекцирани. Добрите процедури
за саниране позволяват производството на храни
да бъде без патогенни микроорганизми и
следователно да увеличи срока на годност на
храните.

Микроорганизмите пристигат по въздух, 
суровини, служители, опаковки и др. Те се
разпространяват по въздуха, чрез утаяване, живи
преносители или превозни средства (неживи). 
Микроорганизмите се установяват в райони, които
предлагат благоприятна среда за разпространение. 
Тези зони се превръщат в потенциални източници
на замърсяване за цялата околна среда.



Да се създадат идеални хигиенни условия във всяка среда.

За да се избегнат рискове и да се увеличи контрола върху
критичните точки.

Да има програмируем и евентуално автоматизиран процес
на почистване.

Да се намали времето за почистване и консумацията на
химикали за дезинфекция.

Увеличаване на качеството и срока на годност на
хранителните продукти.

Какво е важно в хранителната индустрия?



са ЛЕСНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

подобряват КАЧЕСТВОТО
НА ХРАНИТЕ

Ви СПЕСТЯВАТ ПАРИ



Премахва всички патогени Разходи / ползи с малко 
поддръжка 

Физичен процес, 
без замърсители. 

Дълбок, 
продължителен и 
програмируем 
процес. 

Лесен за внедряване
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Environmental Disinfection
• Direct Irradiation (absence of people)

• Air Purifiers (presence of people)

Дезинфекция на околната среда

• Директно облъчване
• Пречистване на въздух



Изработени от висококачествен
SS.

Наличен контролен панел за
настройване на програмируеми
дезинфекции.

Външна решетка за защита на
лампата.

Може лесно да се приложи като обикновен
осветител за таван.

Специален огледален светъл рефлектор за
увеличаване на UVGI мощността.

Включен по време на работни почивки, той
обработва както въздуха, така и повърхностите.



Изработени от висококачествен
SS.

Специален огледален светъл
рефлектор за увеличаване на
UVGI мощността.

Наличен контролен панел за
настройване на програмируеми
дезинфекции.

Външна решетка за защита на
лампата.

Той може лесно да се приложи като обикновен
осветител за таван, но най-малките модели
могат да се използват и в машини за
обработка и опаковане (фармацевтични
индустрии).

Включен по време на работни почивки, той
обработва както въздуха, така и повърхностите.



Неговите компактни размери и широката
гама от модели позволяват решения за
безкрайни приложения.

-ST модел с двойна лампа и стойка с четири колела се
предлага за обработка на повърхности навсякъде в
различни среди.



Когато персоналът напусне по
време на работните почивки, 
директното облъчване на
повърхности позволява
дълбока дезинфекция.

Естествената рециркулация на
въздушните течения
позволява и дезинфекция на
въздуха.

Комбинацията от
дезинфекция повърхност + 
въздух създава идеалното
хигиенно ниво в здравните
среди.
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Ние ви помагаме да проектирате оформленията на приложенията, така че да отговарят на
конкретната област, която трябва да се третира.

Предоставеното решение ще отговаря точно на Вашите нужди.



Пречиствателя на въздуха
обработва въздуха 24 часа в
денонощието, без никакви
противопоказания за
присъстващите хора.

Безшумен вграден вентилатор
предава въздуха, за да премине в
неговата бактерицидна камера.

включени.
Наночастиците от титанов
диоксид със сребърни соли
засилват бактерицидния
ефект на UV-C светлината;
Фотокатализацията му
позволява елиминиране на
VОС и NOX.

TiOX Filter
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-BD модел с вградена външна лампа. 
Освен нормалното пречистващо действие, 
той осигурява възможност за по-
задълбочена дезинфекция през
неработещи часове (т.е. през нощта).

-ST модел с четири колела стойка на
разположение.
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Среда в специални зони
• Контролирани зони (чисти стаи, 
филтърни проходи и т.н.)
• Хладилни помещения (подправки, хладилници
и др.)
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Изработени от висококачествен SS.

Насочен филтър от пчелна пита за
създаване на «UV острие»

Устройство за еднопосочен UV-C поток; той
създава UV-C бариера, ако е поставен над
отвор (врата) и / или обработва горните
въздушни слоеве, когато са монтирани,
насочени към тавана.



Стаите за филтриране са много важни за
отделяне на зони с различна степен на
микробиологичен контрол (т.е. чисти
помещения).



Изработени от
висококачествен SS.

Филтър от пчелна пита, за да
насочи потока на UV-C 
лъчите.

Специфичен за помещенията за студено
съхранение, той подобрява запазването на
храните, предотвратявайки
разпространението на бактерии, гъбички и
плесени.



Вътре в хладилното помещение, поради въздушния поток, генериран от
вентилационната система, въздухът е принуден да преминава през
бактерицидната камера на уреда. С неговото действие микробите и спорите се
елиминират, преди да влязат в контакт с повърхностите на храните,
следователно се повишава свежестта на продукта, подобрява се вкусът и
външният вид на храната, избягва се загуба на тегло и дехидратация.



Tools Sterility Maintenance
• Germicidal Box
• Germicidal Cabinet

Линии за производство и опаковане
на храни.

• Дезинфекция в тесни пространства
• Секция за дезинфекция в транспортни ленти



Модули с UV лампи в серия и компактни
размери.
Обикновено се прилага върху конвейерни и
опаковъчни линии в хранително-вкусовата
промишленост, като поточно опаковане,
термоформоващи вани, претеглящи
машини и конвейерни ленти.

Изработен от
висококачествена SS.

Налични са много размери и

мощности



Този модел избягва експозицията в случай
на директна работа на персонала,
обикновени или необичайни дейности по
поддръжката на производствените линии и
т.н. Работи чрез затваряне на облъчващия
прозорец, активиран със сгъстен въздух.



UVLON® Специална FEP втулка (флуориран етилен
пропилен). UV прозрачен, в случай на счупвания
предотвратява падането на стъкло.

Поставя се върху лампа или кварцов ръкав = UVLON 
TUBE
Mонтиран на рамка = UVLON FRAME



Няколко примера:
• Сушени плодове: получаваме силно намаляване
на плесени с помощта на вибрационен колан, за да
облъчваме равномерно повърхностите,
премахвайки зоните на сенките.
• Предварително приготвен хляб: с помощта на
специален колан с мрежа от неръждаема стомана,
ние подобряваме нивото на облъчване, докато
покрием всички повърхности на 360 ° (добавяне
на срок за съхранение + 150%).
• Пресни тестени изделия: (ньоки, равиоли,
тортелини и др.) Получаваме високо ниво на
годност (мин. 20 дни, макс. 60 дни), облъчвайки
продуктите в охлаждащи тунели или при
многостепенни падания.

• Индустриални линии за бутилиране: ние прилагаме UV-C модули, облъчващи гърлото на бутилката точно
преди пълненето и поставянето на капачката на конвейерната лента.
• Обработка на продукта преди чиста стая: ние прилагаме конвейра точно преди влизането на продуктите в
помещението за преработка, елиминирайки рисковете от замърсяване.
• Подправки и лекарства: намираме най-доброто решение, облъчващо малко количество продукти в тънък
слой непосредствено преди опаковането, така че да подобрим стойността на срока на годност



Специално проектиран за
хранителната
промишленост, идеален за
тесни пространства.

Кварцова втулка за защита
на лампата от
температурни колебания и
оптимизиране на UV-C 
лъчението.

.

UV-STYLO-NX

UV-STYLO-F



UV-PIPE-NX

UV-PIPE-F

Специално проектиран за
хранителната промишленост,
идеален за тесни
пространства.

Кварцова втулка за защита на
лампата от температурни
колебания и отмиване на UV-
C изхода.

Баласт за захранване на
борда, просто трябва да бъде
включен.



Техните супер компактни размери ги правят подходящи за всяка машина.
Всички модели могат да се прилагат по единично или да се комбинират.

IP защитата е IP68 за да се употребяват устройствата във влажна среда и сред водни
пръски, често срещани в хранителната индустрия.



Фланцови модели –F могат да
се използват за обработка на
вътрешните повърхности на
силози, резервоари или други
контейнери за съхранение на
храна.
Триъгълният фланец от
неръждаема стомана
позволява лесен монтаж на
изделието, като се използват
само 3 винта, за да се фиксира.
С този вид приложение
получавате 360 градусово
облъчване на повърхностите и
много дълбока дезинфекция.



Специално проектиран за витрини
за хранителни стоки. Той третира
циркулиращия хладилен въздух,
избягвайки кръстосано
замърсяване на храните.

Кварцова втулка за защита на
лампата от температурни
колебания и стабилизиране на UV-
C лъчението.



Стерилност на инструменти
• Бактерицидна кутия
• Бактерициден кабинет



Шкаф за поддържане на
стерилност, за всякакъв вид
съоръжения, инструменти и
контейнери.

Автоматично включване-
изключване за задаване на цикли
на дезинфекция с настроен
таймер.

Предлага се с множество врати,
монтирани на стена или на пода.

Висококачествена неръждаема
стомана.



Прозрачната врата с анти-UV LEXAN
прозорец ви позволява да проверите
правилната работа по всяко време.

Стойка за държане на ножове за
обработка без никакви сенки по
остриетата.



Why ?

Ние предлагаме най-широката продуктова гама от UVGI устройства
на пазара, предлагайки различни решения, специално проектирани
за приложение в ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ.

Нашият екип оразмерява и проектира всяко приложение, като
проектира персонализирано решение за всеки конкретен случай.

Нашите продукти се раждат в отговор на реални пазарни проблеми, 
идващи от компаниите от хранителната промишленост, първата ни
мисия е да поставим UV-C във вече съществуваща среда, 
удовлетворявайки точно изискванията на клиентите.

Въздух, повърхности, дезинфекция на вода. Над 200 продукта в
един и същ каталог, 360 ° решения.



Контакти:

Тел.: 0882 955 005
Email: sales@uvclamp.bg

Адрес: Област София, гр. София 1379, ул. Гюешево 83А
Булдекор ООД


