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Chủ động
khử trùng không khí 
trong không gian kín 



Đã đến lúc hít thở
trong lành hơn
Không khí an toàn rất cần cho một cuộc sống khỏe mạnh. Các chất gây ô 
nhiễm không khí trong nhà như vi rút và vi khuẩn là những tác nhân gây 
hại cho sức khỏe con người bao gồm một số bệnh, chứng đau đầu và rối 
loạn hô hấp. Vì vậy, hơn bao giờ hết bạn cần một không gian sinh sống và 
làm việc an toàn, nơi bạn có thể chủ động khử trùng không khí và xử lý 
các mầm bệnh lây truyền qua đường không khí.

Giới thiệu Thiết bị khử trùng không khí
công nghệ UV-C

Các mối nguy trong không khí chúng ta hít vào:

Vi rút và vi khuẩn
siêu nhỏ

Trẻ em và người cao tuổi dễ 
mắc các chứng bệnh rối loạn 
hô hấp do chất lượng không 

khí kém.

“Vi rút SARS-CoV-2* cũng có thể 
lây lan qua các hạt khí dung ở 
những nơi thiếu các quy trình tạo 
ra khí dung, đặc biệt là các môi 
trường kín có thông khí kém.”

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)*

Scan mã sau để đọc 
toàn bộ bài viết





Thiết bị khử trùng không khí
với lợi thế công nghệ UV-C

Thiết kế đặc biệt của thiết bị có tác dụng chống:

Vi rút SARS-CoV-2*  Vi rút & vi khuẩn

Có hiệu quả trong khu vực đến 54,8 m2 (590 ft2) [1]

Khử trùng căn phòng tiêu chuẩn [2]

chỉ phút.

1.  Với thiết bị khử trùng kích thước lớn
2. Diện tích phòng tiêu chuẩn 20 m2 (215 ft2).

*Đã được chứng minh có tác dụng với vi rút SARS-CoV-2.
  (đang thử nghiệm – dự kiến công bố giữa tháng Mười)



Giao diện thân thiện 
& dễ bảo trì

Điều khiển bằng một nút. 
Bảo trì và thay thế bộ lọc 
và đèn UV tại nhà với quy 
trình đơn giản.

Hiệu quả khử trùng UV-C

Bất hoạt hơn 99.9% mầm 
bệnh trong không khí - bao 
gồm vi rút SARS-CoV-2*.

Tính năng lọc và khử mùi

Chất liệu mút xốp nền + 
chất liệu than hoạt tính hấp 
thụ cao (loại bỏ Benzene, 
các hợp chất TVOC và khí 
độc hại khác), lọc các mùi 
khó chịu (mùi hôi).



Thiết bị khử trùng không khí
công nghệ UV-C

Lọc sơ

Loại bỏ bụi bẩn và muội 
khói, lông tóc của người và 
thú nuôi, giấy, gỗ và các hạt 
nhỏ khác, sợi thực vật như 
phấn hoa và cotton.

Lọc tiêu chuẩn

Lọc các phần tử lớn như 
bụi, tóc, mẩu vụn và các 
phần tử lớn khác lơ lửng 
trong không khí.

Lớp xốp carbon

Chất liệu mút xốp nền + 
chất liệu than hoạt tính hấp 
thụ cao (loại bỏ Benzene, 
các hợp chất TVOC và khí 
độc hại khác), lọc mùi khó 
chịu (mùi hôi).

Nắp mặt sau



Bảng hiển thị
trong suốt 

Lỗ thoát
khí 

Lỗ vào khí

Lỗ cắm
dây nguồn 

Công tắc/Nút
chức năng 

Bộ thu nhận
bằng cảm biến 

Lớp xốp
carbon

Buồng khử trùng
UV-C 



Các ứng dụng của 
thiết bị khử trùng không khí 
công nghệ UV-C

Phòng gym Siêu thị



Trường họcTrung tâm tiêm vaccine

Văn phòngNhà ở



Thông số kỹ thuật

Kích thước (mm) (C*D*R) | Trọng lượng (kg) 

Điện áp đầu vào hoạt động

Tần số vào 

Công suất (tối đa) 

Công suất đèn UV-C 

Thể tích trao đổi không khí 

Điều khiển

Cài đặt thời gian 

Tốc độ gió 

Đèn – tuổi thọ | Số lần bật tắt ballast 

Độ ồn khi tốc độ cao nhất 

Chất liệu vỏ 

Bảng làm sạch chống vi rút - tuổi thọ

Xung điện (L/N) 

Bảo trì đèn UV-C 

Không ozone 

Chỉ báo bảo trì đèn 

Chỉ báo đèn bị lỗi 

Tiêu chuẩn RoHS/REACH 

Chỉ báo thay bộ lọc 

Bảo vệ chống tiếp xúc với UV-C 

Theo dõi nhiệt độ môi trường 

700x280x280 | 7,3 Kg 

100V-300V 

50Hz/60Hz 

90W ±10% 

4*16W TL-mini 

400 m³/h ±10% 

Nút

1-16 giờ, mỗi nấc 1 giờ 

3 nấc

9000 giờ | 6000 

≤ 65dB(A) 

Nhựa kháng UV 

20.000 giờ 

1kV 

Có

Có 

Có 

Có 

Có

Có

Có 

Có 

Sản phẩm UVCA220 - Lớn



560x235x235 | 5,4 Kg 

100V-300V 

50Hz/60Hz 

53W ±10% 

4*11W TL-mini 

220m³/h ±10% 

Nút

1-16 giờ, mỗi nấc 1 giờ

3 nấc

9000 giờ | 6000 

≤ 60dB(A) 

Nhựa kháng UV 

20.000 giờ

1kV 

Có 

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

300x170x170 | 3,5 Kg 

100V-300V

50Hz/60Hz

25W ±10%

2*9W PLS

80m³/h ±10%

Bảng cảm ứng (bật/tắt) 

Không có

1 nấc

9000 giờ | 1500

≤ 55dB(A)

Nhựa kháng UV

20.000 giờ

1kV

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Không

UVCA120 - Trung UVCA020 - Nhỏ
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