
Основна інформація про ультрафіолетове випромінювання
УФ-випромінювання - це світло з високою електромагнітною частотою в діапазоні 100-400 нм, невидимим для 
людського ока. Крім того, він визначений у трьох сферах: UVA (320-400нм)- наприклад у солярії, UVB (280-320нм)- може 
викликати сонячні опіки, UVC (200-280нм). Діапазон UVA не має бактерицидних властивостей, які, однак, демонструють 
діапазон UVB та UVC. Довжина хвилі випромінювання в діапазоні 185 нм створює озон, який є токсичним і 
високореактивним. 
Найбільш ефективною довжиною хвилі для дезінфекції є UVC - між 200 - 800 нм, довжина 265 нм - найпоширеніша. 
Напруження УФ-випромінювання або його інтенсивність виражається в одиницях Вт / м2 або uW / см2. Доза УФ або 
густота потоку частинок виражається в Дж / м2 або uW-S / см2. Джоуль (J) - 1 ват * 1 сек.
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Комерційні Серії
Fresh-Aire UV® UVGI Інструкція
Мета
Цей документ призначений для надання допомоги інженерам, монтером та торговим представникам, відповідальним 
за проектування, монтаж та впровадження бактерицидних УФ-систем у системах механічної вентиляції та 
кондиціонування для дезінфекції поверхні радіатора та повітропроводів. Він містить основну інформацію про 
бактерицидне УФ-випромінювання 
мікробіологічне забруднення, летючі органічні сполуки а також проектування систем UVGI для видалення домішок. 
Прочитайте перед використанням. Blue- Calc це застереженний проект Fresh- Aire  УФ для аналізу та налаштування 
системи UVGI.



  Основна інформація про мікроби,

 патогени та алергени

Мікроби це хвороби, що викликають мікроорганізми, що 
складаються з бактерій, вірусів та грибів. Бактерія приймає 
вегетативну форму (клітина), або є спорою (насінням). Гриби, в 
свою чергу, можуть виступати у вегетативній формі, вони також 
можуть бути спорами або дріжджами. Патогени - це мікроб, який 
викликає захворювання серед тварин і людини. Алергени 
викликають алергічну реакцію у деяких індивідів. Алергени 
включають бактерії, грибки, біологічні продукти (наприклад, 
лупа тварин) та летючі органічні сполуки (LZ0). Віруси не 
належать до алергенів.

Дезінфекція відбувається, коли мікробна популяція 
зменшується через вплив УФ-світла. Діапазон 
ультрафіолетового світла змінює ДНК мікроорганізмів - він 
викликає мутації, смерть клітин або руйнує їх здатність до 
розмноження.
Таким чином вони стають неактивними і нешкідливими. Не 
плутайте дезінфекцію UVC зі стерилізацією. Дезінфекція 
знизить мікробну популяцію на 99% (UVGI) стерилізація 
дорівнює вбивству всіх мікроорганізмів. Бактерії більш 
вразливі до ультрафіолетового світла, ніж віруси, тоді як 
гриби найменш вразливі (однак, є мікроби, для яких це не 
правило). Вегетативні форми бактерій та грибів більш 
вразливі до ультрафіолетового світла, ніж спорові форми, 
стійкі до несприятливих умов, у тому числі до впливу УФ-
світла. Комахи, такі як кліщі, не схильні до світла УФ, коли 
вони знаходяться на поверхні котушки і захищені тінню - 
щілини та  частини радіатора.

W W W. F R E S H A I R E U V.  © 2013 Triatomic Environmental Inc.

Система Fresh-Aire UV® UVGI 

2

Мікроби більш вразливі до світла УФ, коли знаходяться на 
повітрі, тому що, коли вони знаходяться на поверхні котушки, 
вони захищені тінню - щілини та  частини радіатора. 
Очищення повітря складається як з дезінфекції (позбавлення 
від мікроорганізмів), так і з видалення газоподібних і твердих 
домішок за допомогою UVGI разом з фільтрацією.

Переваги UVGI

Ультрафіолетове бактерицидне опромінення (UVGI) - це технологія 
дезінфекції, яка підходить як для поверхневої, так і для повітряної 
дезінфекції в системах кондиціонування. Умови навколишнього 
середовища, кондиціонер та вентиляційний канал сприяють 
розвитку біологічних забруднень (цвілі) на вологих поверхнях, 
таких як радіаторі, вентилятори, крапельні піддони, стінки каналів 
та інші частини вентиляційної системи.
Постійне забруднення поширюється уздовж мережі проводів та 
вони потрапляють у житлові приміщення.

Дбаючи про це, що радіаторі системи кондиціонування 
повітря та внутрішні поверхні блоку управління повітрям 
були вільні від інтенсивності мікробів,
підвищить продуктивність пристрою та якість повітря в 
приміщенні. Зниження продуктивності системи пояснюється 
обмеженим потоком повітря та обмеженим теплообміном 
через заблоковані плавники та повітряні фільтри. 
Дослідження показали, що біоплівка товщиною 0,002 дюйма 
на поверхні радіатора може зменшити вільний простір і 
збільшити швидкість повітряного потоку до 9%. Завдяки 
освіженню радіаторів та підтримуючи більший тепловий 
потік, ми можемо отримати 30% збільшення потужності 
охолодження порівняно з брудною системою.

Згідно з науковими дослідженнями, ультрафіолетове світло 
вбиває 90% забруднюючих речовин, що утворюються 
мікроорганізмами після 10 хвилин впливу на нього, і 99% 
через одну годину.

радіатор з цвіллю

радіатор після опромінення 
світлом УФ-C
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Ручні методи очищення радіатора за допомогою хімікатів 
та чистячих засобів є дорогими, це важко зробити, і їх 
потрібно робити регулярно. Крім того, вплив хімікатів та 
мікробів може бути небезпечним як для працівників, так і 
для користувачів. Інвестиції в дезінфекцію радіатора 
окупаються через 1-2 роки через економію енергії та 
зменшення витрат на обслуговування. Постійне 
опромінення UVC залишає радіатори новими до тих пір, 
поки система UVGI працює за призначенням. Сильно 
забруднені радіатори можуть бути відновлені до 
початкового стану протягом декількох тижнів чи місяців.

    Керівні принципи проекту

Конфігурація системи

Найефективніші рішення системи UVGI для великих 
комерційних будівель складаються як з очищення 
повітряних потоків, так і з дезінфекції поверхні. Зазвичай 
1сек - це достатній час впливу відповідної дози УФ, яку 
необхідно піддавати мережі проводів. Коли час експозиції 
обмежений  через швидкість повітряного потоку, можна 
використовувати більше одного пристрою, що випромінює 
УФ світло для отримання адекватного часу експозиції. 
Поки доза УФ, що подається індукційними лампами 
правого вертикального або осьового розміру, може бути 
придатною для дезактивації бактерій, повітряний потік 
250-500 FPM не призведе до того, що ультрафіолетове
світло встигне усунути грибок (цвіль). Однак поверхневі 
лампи для дезінфекції, розташовані біля радіатора, будуть 
постійно оголювати поверхню радіатора та надаватимуть 
відповідну дозу для дезактивації будь-якої цвілі, яка 
з’являється там. 

UVGI в поєднанні з повітряним фільтром є найбільш 
ефективним та економічним методом очищення повітря. 
Конфігурації UVGI, які додають традиційний носій 
вуглецевого газу, здатні видаляти газоподібні домішки та 
неприємні запахи. Вугілля змінює домішки з газу на тверде. 
Конфігурація UVGI з оксидом титану спричинить вливання 
носія вуглецю, що спричинить фотокаталітичне окислення 
(PC0) - це хімічний процес, який не тільки очищає повітря, 
але і 

регенерує носії вуглецю в газоподібному стані, тим самим 
виключаючи періодичну дорогу заміну носіїв. Завдяки 
рішенням PCО менша кількість зовнішнього повітря 
потрібно провітрювати, фільтрувати, нагрівати / 
охолоджувати, а іноді сушити, що призводить до 
додаткових економія. Поєднання UVGI з фільтрацією 
підходить для будь-яких домішок. 
У таблиці нижче наведена найкраща технологія для 
конкретних домішок.

Дизайнер системи повинен робити економічні 
компроміси щодо УФ, конфігурації каналів та технологій 
фільтрації. Основні змінні, важливі для конфігурації 
конструкції системи UVGI, включають: розміри 
повітропроводу (ширина х висота х довжина); Потік 
повітря; Специфікація УФ-ламп (УФ, а саме довжина дуги, 
світловий промінь) кількість та розташування ламп; 
відбиття в каналі; і фільтрація.

 Вибір Лампи та вимір

Для поверхневої дезінфекції пряме опромінення UVGI 
може своєчасно стерилізувати будь-яку повнерхю. Енергія 
випромінювання (доза), яка доставлена на поверхню 
радіатора, залежить від інтенсивності УФ, часу експозиції 
та відстані лампи від радіатора. Лампи УФ повинні бути 
відповідного розміру. Лампи більш високої інтенсивності 
можуть пошкодити внутрішні частини AHU та матеріали, з 
яких виготовлений канал, ці лампи також не такі 
довговічні, як лампи з меншою інтенсивністю. Кращим 
способом максимального використання праці ламп є 
використання їх при оптимальній інтенсивності для 
даного типу. Середнє опромінення для типового 
застосування радіаторної поверхні має коливатися в 
межах 100-1000 пВт / см2, залежно від типу 
мікроорганізмів, які деактивуються, та таких факторів, як 
температура, швидкість повітря та вологість.

Система Fresh-Aire UV® UVGI 

 Забруднення Оптимальна технологія
бактерії, віруси, гриби UVC лампи, монтаж каналів

цвіль і споги UVC лампи, радіатори

Частинки пилу великі 
мікроби та алергени

фільтрація повітря, MERV 8 - 11

ЛОС і запахи фільтрація повітря, UV/PCO
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Класифікація праці лампи визначалася тоді, коли її 
інтенсивність падала до 70% від її початкової 
інтенсивності. 
Більшість ламп мають термін експлуатації один рік або 
10,000 годин безперервного використання. Класифікація 
ламп визначається за допомогою показань фотосенсорів, 
ці вимірювання проводяться на відстані рівно одного 
метра від центру лампи.

Розташування Лампи

У разі дезінфекції повітря розміщення УФ-ламп є ключовим 
питанням. Лампи повинні бути розміщені в зоні системи 
очищення повітря, яка дозволить пропускати УФ-
випромінювання, щоб дія УФ контактувала з усім повітрям. 

Для радіатора ідеальним місцем для розміщення лампи є 
нижня частина радіатора, перед вентилятором. Таке місце 
є кращим, оскільки ця частина системи, як правило, 
найбільш волога і має більше місця для розміщення ламп. 
Крім того, це розташування запобігає деградації 
матеріалів таких як повітряні фільтри під впливом УФ-
світла. Як додатковий бонус, можна вважати, що 
ультрафіолетові лампи можуть допомогти утримувати 
дроти та котушки без наростів, таких як цвіль, водорості 
або осади, які люблять з’являтися в цих місцях. Пам’ятайте, 
що джерело світла повинно бути незалежним від джерела 
енергії, а УФ-лампа та шнури живлення повинні бути 
водонепроникними, щоб запобігти можливому короткому 
замиканню. 

Лампи, розміщені по діагоналі до потоку повітря, зазвичай 
дають кращі результати, ніж лампи, розташовані 
паралельно до потоку. лампи з поперечним потоком 
можуть бути спрямовані вертикально, горизонтально або 
по діагоналі в кожному випадку принесуть однакові 
результати. Також важливо розмістити лампи в такій 
конфігурації, яка виключає або мінімізує втрати УФ-
випромінювання. Кращим способом монтажу лампи УФ є 
підтримка їх за допомогою кронштейнів, встановлених на 
самому кінці, що дозволить повністю (360 градусів) 
розподілу світла. Лампи та підставки для ламп зазвичай 
монтуються симетрично всередині вентиляційного каналу.
Якщо можливо, розташування групи ламп повинно 
відповідати наступним вказівкам:

- Максимальне зміщення  центру до центру - 30 дюймів
- Максимальний інтервал від кінця до кінця - 12 дюймів
- Максимальна відстань від краю каналу або поверхні - 18 дюймів
- Відстань до стіни радіатора - 12 дюймів
- Більш довгі лампи можуть частково перекриватися або нахилятися
по діагоналі, щоб відповідати розмірам каналу

Скло в лампах УФ

Скло, що використовується для виробництва 
бактерицидних УФ-ламп, можна розділити на дві категорії: 
м'який і твердий кварц. М’який кварц випускається 
методом, подібним до створення люмінесцентних ламп та 
інших видів звичайного скла. Також використовуються до 
цього подібні матеріали. М’який кварц зазвичай 
використовується в бактерицидних УФ-лампах, однак це 
нестійкий матеріал, не забувайте не торкатися скляної 
поверхні, оскільки це може призвести до передчасного 
поломки лампи. Твердий кварц використовується для 
отримання бактерицидних ламп високої якості. Він 
виробляється при набагато більшій температурі, він 
довговічніший і чистіший, ніж м'який варіант

Живлення

Джерело живлення є важливим компонентом для 
оптимальної та правильної роботи системи світла УФ. 
Баласт забезпечує високу початкову напругу для 
створення початкової електричної дуги, а потім 
обмеження та контроль поточного струму через УФ-лампу. 
Баласти можуть бути як магнітними, так і електронними. 
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Магнітні баласти створюють індуктивний «удар» з 
достатньою напругою для включення лампи. Крім великих, 
важких і гучних, магнітні баласти ще більше різко 
скоротять термін експлуатації навіть найякісніших УФ-
ламп.

Електронний баласт - це напівпровідникове джерело 
живлення з високою частотою зміни, що збільшує 
ефективність ламп низької напруги на 20%. Крім того, він 
може працювати одночасно з декількома лампами. 
Джерело живлення може бути обладнаний автоматичним 
детектуванням напруги 120-277 В змінного струму, 50/60 
Гц або датчиком, що визначає кінець захисту лампи. 

Такі джерела живлення можуть мати два різні 
типи порогів вихідної потужності. 
стандартний вихід (425mA) або високий вихід 
(два діапазони - 850mA і 1200 mA). 
Оптимальний і рекомендований джерело 
живлення - це високий вихід - 1200 мА.

    Облицювання Повітропровід

Збільшення відбиття світла УФ всередині 
вентиляційного каналу покращить 
продуктивність UVGI, відбиваючи UVC 
випромінювання назад у канал. 
Обшивка стінок вентиляційного каналу 
відбиваючим матеріалом на поверхні ламп 
може збільшити дозу UVC в два, а то й три 
рази завдяки дзеркальним відбиттям на 
кожній лампі. 

Оскільки нові оцинковані трубопроводи додатково 
вносять 57% відбитої енергії, передбачувана середня 
інтенсивність випромінювання буде в 1,57 рази вищою за 
розрахункове пряме опромінення. Брудні стінки каналу 
зменшать внесок у світловідбиття UVC. Відбивне УФ-світло 
може бути розсіяним, як у випадку з оцинкованою сталлю 
(до 5x), наполовину розкиданим як у випадку з 
алюмінієвою фольгою (до 2х), або дзеркальним, як у 
випадку з дзеркальними поверхнями (до 3x).

Канал матеріалу Відбуття  УФ

Алюміній 80%

Оксид магію 77%

Блискучий алюміній 75%

Алюмінієва фольга 73%

Алюмінієва фольга 65%

Гіпс 58%

Гладкий оцинкований канал 57%

Сирий оцинкований канал 53%

Не очищений алюміній 50%

Хромована сталь 39%

Нержавіюча сталь 28%

Білий папір 25%

Біла емаль 9%

Біла олія 8%

 Фільтрація

Фільтрація повітря збільшує швидкість позбавлення 
великих мікроорганізмів, таких як спори. Це також 
захистить лампи від скупчення пилу та сміття. Шкала 
MERV використовується для оцінки працездатності 
фільтра, тобто, наскільки він добре вловлює і зупиняє 
бруд і пил. MERV 8-11 - рекомендований фільтр UVGI. 

Призначення фільтра частинок HEPA - це алергени та 
патогени. Фільтри HEPA - це пристрої для очищення 
повітря з ефективністю 99,97% для частинок, діаметр яких 
менший або рівний 0,3 мкм. Повітряні фільтри MERV з 
меншою ефективністю вони дешевші і дозволяють 
збільшити потік повітря, оскільки вони виявляють меншу 
стійкість до потоку повітря.

    Обслуговування

Системи UVGI значно полегшують обслуговування 
вентиляційного обладнання, особливо радіаторів. Однак 
пил і вік поєднуються, щоб зменшити інтенсивність УФ на 
20% і більше. З цієї причини важливо виконувати технічне 
обслуговування.

Система Fresh-Aire UV® UVGI
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Періодичний візуальний огляд система UVGI повинна бути 
спланована. Після інсталяції треба періодично 
контролювати вихід УФ ламп за  допомогою каліброваного 
лабораторного радіометра. 

Необхідно дотримуватися суворих режимів зміни фільтрів. 
Фільтри можуть засмічуватися, спричиняючи пошкодження 
системи або залишаючи бруд у вологих частинах простору 
обладнання, де можуть рости бактерії. 

Лампа UVC повинна бути замінювана наприкінці терміну її 
експлуатації - 1 або 2 роки, залежно від моделі.

 Важливо, щоб кабель біля світла був чистий як це 
можливо, в стінці каналу, тому що домішки зменшують УФ-
відбиття середньої інтенсивності випромінювання в каналі. 

Очистіть усі пристрої в місцях заміни лампи відповідно до 
розкладу.

   Безпеку

Вплив світла UVC для людини може спричинити 
пошкодження очей (рогівки), пошкодження шкіри (сонячні 
опіки). Хоча ці ефекти переважно тимчасові, вони все ще 
можуть бути дуже болючими. Більшість матеріалів, 
включаючи скло, пластик, пригнічують УФ-
випромінювання. Технічний персонал повинен носити 
захисний одяг, окуляри та рукавички при роботі з лампами 
UVC.

         Додаткові вимоги щодо безпеки UVC

- Використовувану лампу утилізуйте відповідно до правил

щодо вмісту ртуті

- Вентиляційні канали повинні бути повністю закриті, щоб

запобігти виходу УФ-променів

- На всіх вхідних дверях та панелях на зовнішньому місці

має бути помітна попереджувальна табличка

- Встановити блокування так що відчинення будь-яких

дверей до відділення ламп УФ вимкне лампи. Комора

лампи УФ повинна мати достатньо великий віконний огляд

для роботи УФ, який можна контролювати з відстані поза

коморою.

- Виконуйте навчання працівників з монтажу та

обслуговування та ризиків безпечної практики.

Blue-Calc програма підбору та аналізу

Fresh-Aire UV® пропонує Blue-Calc систему для 
проектування світла УФ. Програмне забезпечення для 
інженерів та монтажників HVAC. Унікальний веб-сайт Blue-
Calc виконує розрахунки для повітря та радіаторів. 
Створює детальну схему та графічну діаграму для 
створення презентацій для власника установки.

Достунпий на сайті www.freshaireuv.eu формуляр онлайн 
Blue-Calc спонукає інженерів та підрядників щоб ввести 
проектні параметри кожної конструкції розміру системи 
HVAC. Програма надає користувачам вибір, конфігурацію 
складання, тип та розташування ламп. Проектування та 
аналіз результатів дасть інженерам HVAC інформацію про 
оптимізацію та адаптацію до їх УФ-системи. На ранній стадії 
процесу проектування. Blue-Calc забезпечує конфігурацію 
cвітла УФ, яка буде ефективною для оптимальної 
дезінфекції мікробів.

Система Fresh-Aire UV® UVGI  
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Виконання

Є два програмні засоби, якими користуються інженери 
Fresh-Aire UV  UVGI. Для систем вентиляції програма Blue-
Calc Airborne проаналізує дезінфекцію вентиляційних 
каналів, тоді як програма Surface Blue-Calc проаналізує 
дезінфекцію радіатора. Параметри роботи вводяться за 
допомогою онлайн-форми, а результати надсилаються у 
вигляді підсумків отриманих результатів, діаграм та графік. 

Blue-Calc Airborne автоматично встановить конкретні 
лампи у вентиляційному каналі, а Surface Blue-Calc 
автоматично визначить кількість ламп, необхідних для 
покриття поверхні радіаторів та їх розташування. 

Модельне програмування дезінфекції. 

Програмне забезпечення Soft базується на 
математичному моделюванні процесу дезінфекції світлом 
УФ таких як що було ініційовано вченими з галузі такими 
як Владислав Ковальський І галузеві організації таких як 
Американське Товариство Інженерів з Опалення, 
Охолодження та Кондиціонування (ASHRAE - American 
Society of Heating, Refrigeration, and Air Conditioning 
Engineers) а також Інститут Кондиціонування та 
Холодильної Технології (ARTI - Air Conditioning and 
Refrigeration Technology Institute). Хоча фактичне 
тестування ультрафіолетових та мікробних конфігурацій є 
дуже бажаним,

воно насправді є дуже складним, трудомістким та 
дорогим завданням. На щастя Системи UVGI для 
математичного моделювання достатньо точні 
результати, засновані на параметрах конфігураційних 
систему та ламп моделі програмного забезпечення УФ 
поля та визначають мікробну швидкість та час 
інактивації. Інтенсивність освітлення в пВт / см2 в 
будь-якій точці каналу є математично визначається 
коефіцієнтом конфігурації, коли лампа є 
циліндричною. 
Ця модель використовується програмним 
забезпеченням Blue-Calc та описана в підручниках та 
книгах Владіслава Ковальського та інших (див. 
Літературу)

Мікробіологічна популяція занепаде при впливі UVC-
променів. Рівні, при яких зникнення популяції залежить від 
виду і математично характеризується постійним рівнем УФ 
або k-фактором (нахилом кривої занепаду). Високі значення 
k означають рівень швидкої дезінфекції. Низькі значення 
означають більш високу стійкість до UVC. Сприйнятливість 
мікроорганізмів до УФ-випромінювання змінюється в 
широких межах; k значення відрізняються на кілька 
порядків для різних видів. Протягом багатьох років 
наукового досвіду вимірювали постійні рівні УФ для 
багатьох бактерій, вірусів та грибів. Дані були узагальнені у 
табличному вигляді та опубліковані у книгах та літературі 
Владіславом Ковальським та іншими.

Система Fresh-Aire UV® UVGI 
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Ефективність усунення мікробів залежить від дози УФ, яку 
отримує організм. Дозування залежить від інтенсивності та 
тривалості впливу УФ. Доза, яка виробляє 90% дезінфекції 
(10% виживання), описується D90. Аналогічно, доза, яка 
спричиняє 99% дезінфекції (1% виживання), описується як 
D99. 

Деякі мікробні види виявляються двома окремими 
популяціями під впливом UVC: в одній більшість популяції 
швидко зникає, а в іншої незначна частка стійка до 
руйнування. Це так звана двоступенева крива розпаду, яка 
математично моделюється за допомогою двох різних 
постійних швидкостях. 

Інші мікроорганізми можуть виявляти затримку реакції на 
початкову низьку дозу УФ. Це так званий „shoulder effect". 

Для бактерій і вірусів „shoulder effect" є незначним при 
моделюванні рівнів інактивації при D90 або більш високих 
дозах. 

Коефіцієнт відбиття в оболонці каналу, який 
використовується у вентиляційному каналі, є змінною, що 
враховується в моделі як щось, що збільшить середнє 
значення випромінювання в районі в 2-3 рази. 

Вплив вологості, температури повітря, фотореактивність, 
ефекти перемішування повітря та охолодження ламп не 
входять до моделі. В даний час ці процеси неможливо 
повністю та точно моделювати. Це змінні другого порядку, 
які можна ігнорувати для більшості умов роботи. Лампи 
повинні бути розширені для пристосування цих впливів, 
коли відносна вологість повітря перевищує 65% в системі 
UVGI або інші умови експлуатації виходять за рамки 
проектних меж. 

Ефекти повторного впливу систем рециркуляції повітря 
кумулятивні. Програмне забезпечення Blue-Calc не 
перераховує цих ефектів, і тому результати аналізу 
застаріли для таких програм.

Система Fresh-Aire UV® UVGI 

Словник Скорочень
AHU Вентиляційний центр

Алерген Речовини, що викликають алергічні реакції, наприклад пилок

Бактерії Крихітні одноклітинні форми життя, які викликають багато захворювань та інфекцій.

Біолівка Дуже тонкий шар мікроскопічних організмів, що покривають поверхню предмета

Дезінфекція Зниження кількості мікроорганізмів на відміну від стерилізації, яка повністю виключається

Доза УФ Вартість, що позначає кількість УФ-випромінювання, яке отримує об'єкт. Це функція інтенсивності 
випромінювання, помножена на час опромінення, виражений у J / m2 одиниць.

(Д90, Д99)- Доза ультрафіолетового випромінювання, яка спричиняє дезінфекцію 90% (99%).

Blue-Calc Airborne Програмне забезпечення для розробки та аналізу рішень щодо дезінфекції повітря у вентиляційних каналах

Blue-Calc Surface Програмне забезпечення для проектування та аналізу розчинів для дезінфекції поверхні

Густота потоку частинок Інший термін для дози УФ, вираженої в J / м2 одиниць.

Очищення газу Повітряний потік спрямований активованим вугіллям, який є пористим матеріалом, здатним поглинати 
летючі органічні сполуки.

HEPA High Efficiency Particulate Arrestor Високопродуктивний фільтр для частинок, здатний уловлювати і утримувати щонайменше 
99,97% частинок більше 0,3 мкм, які знаходяться у повітрі.

IAQ Якість повітря в приміщенні

IAQP Процедура якості повітря в приміщенні (Indoor Air Quality Procedure) - Процедура проектування має на меті 
нейтралізувати запахи та подразники в приміщенні, він вимагає розрахунків швидкості руху зовнішнього повітря 
на основі аналізу джерел забруднення, цілей концентрації та сприйнятих цілей якості повітря.

MERV Мінімальне значення зареєстрованої ефективності, продуктивність фільтра ASHRAE в межах 0,3-10,0 мкм.

Мікроби Мікроорганізми, тобто бактерії, віруси або грибки, які викликають захворювання

Цвіль Будь-який вид грибів, які розвивається на поверхні органічної речовини.

W W W. F R E S H A I R E U V.
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Патоген Тип мікроба, що викликає інфекцію у людей і тварин.

PCO Фотокаталітичне окислення - хімічна реакція, яка починається, коли УФ-світло виблискує на вугільний 
фільтр, покритий оксидом титану, який ефективно окислює (або спалює) поглинені мікроорганізми та 
домішки (LZ0), розбиваючи їх на нешкідливі молекули вуглекислого газу та води.

Фото- реактивація
натуральний процес відновлення пошкодженої ДНК бактерій під УФ-світлом з використанням ферменту, який 
потребує видимого світла. Цей процес не відбувається у вірусів і спор.

Очищення Процес поліпшення якості повітря за рахунок зниження концентрації бактерій та домішок

Спори Спокійні форми, які приймають певні бактерії, дозволяють їм виживати при високій температурі, посуху 
та в умовах нестачі їжі протягом тривалого періоду часу.

UVGI Ultraviolet Germicidal Irradiation – Ультрафіолетове бактерицидне опромінення - метод дезінфекції, що 
використовує УФ-випромінювання, з довжиною хвилі, достатньо короткий, щоб знищити мікроорганізми

Постійна швидкість УФ Значення k - швидкість, з якою мікробіологічна популяція зникає під дією УФ.

Вегетація 
мікроорганізмів

Період росту та розвитку мікроорганізмів, де є поживні речовини. Коли поживні речовини виснажуються, 
спори виділяються.

Вірус Детальний паразитичний мікроорганізм, який набагато менше бактерій

Метод коефіцієнта 
конфігурації

Алгебраїчні вирази, які обчислюють кількість розсіяного випромінювання, що передається з однієї поверхні на 
іншу. При застосуванні UVGI виразом обчислюється вплив УФ-випромінювання (в uW / см 2), яке залишає 
циліндричну структуру і досягає певної ділянки на певній відстані від лампи.

ЛОС - Леткі 
органічні 
забруднювачі

Volatile Organic Contaminants Летючі органічні забруднювачі, органічні хімічні речовини, склад яких дозволяє 
їм випаровуватися в приміщенні при нормальних атмосферних умовах, таких як температура і тиск. 
Прикладами є ацетон, бензол, етиленгліколь, формальдегід та інші. Вони широко використовуються у 
виробництві будівельних матеріалів, промислової хімії, меблів, оргтехніки та інших.

VRP Ventilation Rate Procedure Процедура оцінки вентиляції - процедура проектування для вбирання 
запахів із внутрішнього простору.

Дріжджі Єдина грибкова клітина. Дріжджі розмножуються діленням. Вони здатні бродити вуглеводи
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