


е българска компания с утвърден екип от инженери
и специалисти в дизайна и изработката на осветителни тела и 

метални изделия

Нашите технологични възможности в производствената ни база с площ от 3000м² и високо квалифициран екип от 
специалисти позволяват повече от двадесет години да предоставяме комплексни решения в областта на осветлението и 

метални изделия за мебелната промишленост.

В момент на криза, когато цялото общество е застрашено, ние създадохме нова серия уреди за дезинфекция на 
повърхности и въздух в закрити пространства.  Уредите UV-C 2020 използват сертифицирани източници на UV-C

лъчение на Philips с доказано качество и дълготрайност. За много кратък срок успяхме да конструираме, произведем и 
тестваме продуктите от серия UV-C 2020, защото:

ИЗВЪНРЕДНИТЕ МЕРКИ ИЗИСКВАТ ИЗВЪНРЕДНИ РЕШЕНИЯ!



Какво е ултавиолетово излъчване (UV)?

Естествен източник на ултравиолетово излъчване е 
Слънцето, което излъчва в UV-A, UV-B и UV-C 
спектъра между 100 и 400nm дължини на вълните.

UV-A са лъчите с най-голяма дължина  400-315nm 
на вълната и които са 98.7% от ултравиолетовата 
радиацията, достигаща до земната повърхност. 

UV-B лъчите са със средна дължина на вълната
315-280nm.

UV-C са къси вълни 280-100nm, които увреждат 
ДНК структурата на живите организми.

UV-B и UV-C лъчите участват в химичните реакции, 
довели до образуването на озоновия слой. 



История за употребата на  UV-C за дезинфекция

• Ултравиолетовото излъчване се съдържа в спектъра на слънчевата светлина, а в земни 
условия може да се генерира от електрически дъги или от предназначени за тази цел 
UV-C уреди.

• В ежедневието най-честата проява на ефекта на ултравиолетовите лъчи на Слънцето е в 
предизвикваното от тях слънчево изгаряне, но те имат и много други ефекти върху
човека - както вредни, така и полезни. 

• От откриването на ултравиолетовото лъчевние през 1801 година то е обект на 
изследвания и се използва в различни сфери на общественият живот.

• Нийлс Финсен е първият, който използва UV лъчи за лечението на заболявания. Той е 
удостоен с Нобелова награда за медицина през 1903 г.

• UV-C се използва за дезинфекция на общинското водоснабдяване на Марсилия, 
Франция, още през 1908г.



• След Втората световна война UV-C се използва за стерилизиране на въздуха в болници, кухни, предприятия за 
съхранение и преработка на месо, пекарни, пивоварни, мандри, фармация, лаборатории за животни - навсякъде, 
където микробиологичното замърсяване е проблем.

• През 50-те години на 20ти век UV-C е включен в оборудването за дезинфекция и на въздух, като основен компонент 
в контрола и ликвидирането на туберкулозата. 

• Обеззаразяващото действие на светлината се дължи на ултравиолетовите С вълни (UV-C), чиято дължина на 
вълната е от 100 до 280 nm. UV-С светлината инактивира микроорганизмите чрез увреждане на тяхната нуклеинова
киселина, най-вече с образуване на пиримидинови димери и по този начин спира тяхното размножаване. За 
повечето микроорганизми най-ефективно се оказва UV-С лъчението с дължина на вълната около 260 nm.

• Живакът произвежда UV-С лъчение в много близкия ефективен спектър (при 254 nm). Това го превръща в стандарт 
при производството на лампи за дезинфекция. И до днес живачните лампи с ниско налягане са най-често 
използваната технология в дезинфекционната практика.

История за употребата на  UV-C за дезинфекция



• Микроорганизмите са с много малки размери, широко разпространени и с висок метаболизъм. Затова и при горещо и 

влажно време броят на плесените и бактериите нараства експоненциално.

• Освен това те произвеждат слуз вещества, които се отлагат върху повърхностите и могат да замърсят храната и да причинят 

микробно гниене на продуктите.

• UV-C светлината с оптимална дължина на вълната 253.7nm при пряко облъчване прониква в клетъчната стена на 

микроорганизма.

Принципи на UV-C дезинфекцията



• Високо енергийните фотони на UV-C светлината се абсорбират от клетъчните протеини и ДНК /РНК и уврежда

протеиновата структура, причинявайки нарушаване на метаболизма.

• Промененото ДНК прави невъзможно тяхното възпроизвеждане и не могат да причинят заболяване или разваляне.

Този процес има смъртоносен ефект върху всички микроорганизми като бактерии, гъбички, плесени, дрожди и вируси.

Принципи на UV-C дезинфекцията

UV-C дезинфекцията се използва 

безопасно и ефективно в 

промишлеността, здравеопазването, 

институциите, търговски, 

производствени и битови помещения 

повече от 100 години.



ИКИС е основен доставчик на осветителни тела на територията на България и ОЕМ 
партньор на Philips. С тяхната подкрепа разработихме и предлагаме серията уреди за 
дезинфекция UV-C 2020, като пълен пакет от решения за здравеопазването, 
образованието, промишлеността и бизнеса.

Уредите за дезинфекция на 
ИКИС: UV-C 2020

Нашият фокус е превенцията. Ние искаме:

• Да сте спокойни за вас и вашите близки.
• Да върнем хората на работните места.
• Да върнем децата в детските градини и училищата, а студентите в университетите.

Затова предлагаме висококачествени, високопроизводителни, екологично чисти продукти.



Серията UV-C 2020 са мощни дезинфекциращи уреди, разработени в два варианта:

1. С пряко UV-C лъчение за открити повърхности и въздух в помещения. По време на дезинфекцията в 
помещението НЕ трябва да има хора или животни.

2. С индиректно непряко лъчение за дезинфекция на въздух в затворени пространства. Безопасно за хора и        
животни по време на работа.

Уредите за дезинфекция на 
ИКИС: UV-C 2020



UV-C 2020 са мощни- с тях можете за кратко време да дезинфекцирате 
едно помещение.  Не е нужно да чакате с часове. Нужни са минути с 
подходящия уред, за да извършите дезинфекцията.

UV-C лъчението е най-щадящият начин за дезинфекция на открити 
повърхности.
Няма химикали и не се отделя озон.

В гамата се предлагат мобилни и стационарни решения.

Няма остатъчни елементи по повърхността.

Нещо повече - с тях се дезинфекцира и въздуха в помещението.

Предимства на UV-C 2020



UV-C 2020: OZONE FREE

UV-C 2020 е окомплектован със сертфицирани UV-C лампи на PHILIPS, 
изработени от специално стъкло, което филтрира озоно-формиращата 185nm 
радиация. Това не позволява образуване на озон в помещението, което се 
дезинфекцира. 

В големи количества озонът е вреден за здравето, тъй като прониква в 
организма и оказва токсично въздействие чрез дихателната система. 

Здравните ефекти се състоят във възпаление на респираторните органи, 
отслабена функция на белият дроб, засяга имунната система и други.  

В процеса на образуване на озон се усеща и остра миризма в помещението. 



ПРОДУКТОВА

ГАМА



EXTRAMINATOR 2020

Автоматизиран преместваем уред с висок интензитет на UV- C лъчение, 
което позволява бърза дезинфекция до 99.9% на открити повърхности и 
въздух в затворени помещения между от 30м² до 450м².

Габаритни размери Ø67x Н165см.
•OZONE FREE
•Изработен от висококачествени материали;
•Лесна и ефективна поддръжка с почистващи препарати;
•Лесно подвижен;
•Уредът е предназначен за работа в тежки условия;

Philips TUV Т8



ERASER 2020

Автоматизиран преносим уред с висок 
интензитет на UV- C лъчение, което позволява
много бърза дезинфекция  до 99.9% на открити 
повърхности и въздух в затворени помещения
между от 15м² до 50м²

Philips TUV PL-L

Габаритни  размери Ø29 x Н53см
•OZONE FREE
•Ергономичен дизайн 
•Противоударна конструкция
•ERASER 2020 е лесно преносим
•Допълнително се предлага телескопична 
стойка за инсталация.



AURA TR 2020
за монтаж на тоководеща 3ph шина

UV-C уред за монтаж на тоководеща шина с висок 
интензитет на UV- C лъчение, което позволява много 
бърза дезинфекция  до 99.9% на открити повърхности и 
въздух в затворени помещения между 7м² и 15м²

Размери L45 x 12 x H14см
•OZONE FREE
•Корпус от огледална неръждаема стомана
•Опция за дистанционно управление
•Опция за DALI управление

Philips TUV PL-L



AURA SF 2020 за открит монтаж на таван или стена

UV-C уред за монтаж на таван или стена с висок интензитет на UV- C 
лъчение, което позволява много бърза дезинфекция  до 99.9% на открити 
повърхности и въздух в затворени помещения между 7м² и 15м²

Размери L45 x 12 x H14см.
•OZONE FREE
•Корпус от огледална неръждаема стомана
•Опция за дистанционно управление
•Опция за DALI управление

Philips TUV PL-L



Дезинфекция на въздуха 160m³/час

•OZONE FREE

•Габаритни размери L=148 x 21 x 11cm

•Изработен от висококачествени материали

•Лесна и ефективна поддръжка с почистващи 
препарати

•За монтаж на стена или таван

•Опция за висящ монтаж 

•Опция за сдвояване за дезинфекция на 
двойно по-голям обем

•Опция за дистанционно управление

Philips TUV Т8

AIR STRIKE 2020



Ние предоставяме на своите клиенти най-добрите UV-C  
продукти, за да отговорим на техните специфични нужди.

За да получите допълнителна информация или да 
обсъдите вашите конкретни проекти, моля свържете се с 
нас на: office@ikis-light.com; www.ikis-light.com

mailto:office@ikis-light.com
http://www.ikis-light.com/


БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!


