
HTL UV GÜNEŞ GI
ile CORONA'dan korunun!

HTL GÜNEŞ UV  mikropları ve Virüsleri öldürür

-Kabin, asansör, tavan ve duvar içindir.

-Canlılar ortamda yokken çalışır.

-Alan büyüklüğüne göre zaman ayarı vardır.

-Çift sensörlüdür.

-Asansörlerde / kabinlerde / ofislerde  yeni kullanımdan 

önce ortamı sterilize etmek için devreye girer.

-Kullanım alanı, asansör, soyunma kabinleri, 

sınıflar, 

-Sabit kullanım alanları; duvar ve tavanlarda.

ÖLDÜRÜR

CABIN ECO

CABIN PRO

COVID-19
CORONAVIRUS'Ü

ÖLDÜRÜR
Laboratuvarda 
Test Edilmiştir.



HTL GÜNEŞ UVGI

Toplu kullanılan mekanlarda virüsler, bakteriler , 
küfler ve mantarlar hastalıkların yayılmasında 
insan sağlığına tehdit oluşturmaktadır. 

Asansörler bu anlamda steril tutulmasına önem 
verilecek yerlerin başında gelmektedir. 

Toplu kullanılan mekanların steril hale getirilmesi 
SARS, MERS ve corona virüs (COVID-19) 
salgınından sonra daha da önem kazanmıştır.  

S T E R İ L İ Z AT Ö R Ü 
A S A N S Ö R / K A B İ N  

VİRÜSLER- BAKTERİLER -KÜFLER - MANTARLAR 



HTL UV GÜNEŞ GI
ile CORONA'dan korkmayın!

HTL GÜNEŞ UV  mikropları ve Virüsleri öldürür

-Ofislerde, toplantı salonlarında, 

otel odalarında, hastane odalarında, 

okul sınıflarında, şubelerde, ortamı 

sterilize etmek için kullanılır.

-İnsanlar ve evcil hayvanlar ortamda 

yokken çalışır.

-Alan büyüklüğüne göre zaman 

ayarı vardır.

-Sensörlüdür. Ortama insan girince 

durur. 

-Öğle ve akşam olmak üzere günde 

iki kez UV sterilizasyon önerilir. 

-Boş kalan mekanlarda her 

kullanımdan sonra kullanılabilir.

FOOTED ECO



HTL GÜNEŞ UVGI

Son araştırmalar, manuel temizlemenin çok kullanıcılı 
ortamlarda patojenlerin yayılmasını durdurmak için 
yeterli olmadığını göstermiştir.

Dış kaynaklı enfeksiyonlar sadece her yıl yüz binlerce 
hastanın hayatını etkilemektedir.

Okullarda sınıfların, lavaboları, koridorların, spor 
salonlarının ve yemekhaneler gibi ortak alanların nsteril 
hale getirilmesi SARS, MERS ve corona virüs (COVID-19) 
salgınından sonra daha da önem kazanmıştır. 

O K U L S T E R İ L İ Z AT Ö R Ü 

VİRÜSLER- BAKTERİLER -KÜFLER - MANTARLAR 



HTL GÜNEŞ UVGI

VİRÜSLER- BAKTERİLER -KÜFLER - MANTARLAR 

O T E L O D A S T E R İ L İ Z AT Ö R Ü 

Son araştırmalar, manuel temizlemenin çok 
kullanıcılı ortamlarda patojenlerin yayılmasını 
durdurmak için yeterli olmadığını göstermiştir.

Dış kaynaklı enfeksiyonlar sadece her yıl yüz 
binlerce hastanın hayatını etkilemektedir.

Otel odalarının steril hale getirilmesi SARS, MERS 
ve corona virüs (COVID-19) salgınından sonra 
daha da önem kazanmıştır. 



HTL UV GÜNEŞ GI
ile CORONA'dan korkmayın!

HTL GÜNEŞ UV  mikropları ve Virüsleri öldürür

-Hastane ve otel içindir.

-Canlılar ortamda yokken 

çalışır.

-Alan büyüklüğüne göre 

zaman ayarı vardır.

-Üç sensörlüdür. 

-Üç Lambalıdır.

-Hastanelerde / otellerde  

odalarda her kullanımdan 

önce ortamı sterilize etmek 

için kullanılır.

-Dünya Sağlık Örgütü ve 

sağlık Bakanlığı›na göre 

ortamda insan yokken 

kullanılmalıdır.

360
-Alan büyüklüğüne göre 

zaman ayarı vardır.

Sensörlüdür. 

-Ortama insan girince 

durur. 

-Hastanelerde her yeni 

hasta girişinden önce UV 

sterilizasyon önerilir. 

-Otellerde her yeni 

müşteri odaya girmeden 

önce UV sterilizasyonu 

önerilir. 

-Boş kalan mekanlarda 

her kullanımdan sonra 

kullanılabilir.
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HTL GÜNEŞ UVGI
H A S TA N E O D A S T E R İ L İ Z AT Ö R Ü

VİRÜSLER- BAKTERİLER -KÜFLER - MANTARLAR 

Son araştırmalar, manuel temizlemenin hastane 
ortamlarında patojenlerin yayılmasını durdurmak 
için yeterli olmadığını göstermiştir.

Hastane kaynaklı enfeksiyonlar sadece her yıl yüz 
binlerce hastanın hayatını etkilemektedir.

Hastane odalarının steril hale getirilmesi SARS, 
MERS ve corona virüs (COVID-19) salgınından 
sonra daha da önem kazanmıştır.  



HTL UV GÜNEŞ GI

Işığın Dalga Boyu Dağılımı

Ortam sterilizasyonunda etkili çözüm olan ultraviyole veya 

morötesi ışın kısaca “UV” olarak adlandırılır. UV ışınımın dalga 

boyu 100 nm ile 400 nm aralığındadır. Bu ışınım gözle görülmez 

çünkü gözümüz 400 nm ile 700 nm aralığında görünür ışık olarak 

adlandırılan dalga boylarını algılar. Görülebilen en düşük ışınımı 

mor olarak algıladığımızdan, mor ışıktan daha küçük bölgeye 

“morötesi” denilmektedir.  UV spektrumu içinde UV-C aralığı, 

DNA, RNA ve proteinler tarafından kolayca emilen en güçlü UV 

radyasyonu olarak kabul edilir.

UV- GI 254 nm Işıma DNA’ya Hasar Verir.

UV sterilizasyon teknolojisi, hava ve yüzey sterilizasyon 

uygulamaları için kullanılabilir. UV sistemleri etkilidir ve 

kullanımı kolaydır. UV kullanılan alanda personel güvenliği 

sağlamak için; Ortamda insan veya hayvan bulunmadığı 

zamanlar uygulama yapılmalıdır.

ÜRÜNLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Işınım

Garanti

Garanti Ampul

Ampul Ömrü

Varlık Sensörü

Sigorta

Tavsiye edilen Ampül

Değiştirilebilir kablo

Zaman Ayarı

Dalga Boyu

Montaj Aparatı

Kullanım Kılavuzu

CE Onayı

Firma Üretim Sertifikası

Corona Test Belgesi

: 180 derece

: Elektronik ve dış aksam 2 yıl

: 1 Yıl

: 9000 saat

: Var

: Var

: Philips/Osram 36 Watt UVGI

: Var

: Var

: UVGI 253,7(254)

: Var

: Var

: Var

: Var

: Var

www.gunesuv.com

VİRÜS, BAKTERİ, KÜF VE MİKROPLARI

C VID-19O
CORONAVIRUS'Ü

ÖLDÜRÜR

KULLANIM ALANLARI

Eczane

Soyunma
Kabinleri

Toplantı
Salonları

Açık 
Ofisler

Hastane
Klinik
Muayenehane

Banka
Noter

Akaryakıt istasyonları

Okul

Spor
Salonu
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