
Nodrošini savu un klientu drošību ar dezinficētu vidi 
darba vietā 

UV dezinfekcijas tehnoloģija ir pazīstama apmēram simts 
gadus un tiek izmantota galvenokārt medicīnā. Tomēr tā 
piemērošanas joma ir daudz plašāka. UV-C gaismekļi, kas 
izstaro ultravioleto gaismu, ir viena no efektīvākajām 
ierīcēm, kas spēj noņemt no virsmas vīrusus, baktērijas, 
sēnītes vai iznīcināt jebkuru pakļauto mikroorganismu DNS 
vai RNS.           

Ultravioletās gaismas iedarbība ir efektīva, ērta, rentabla un ekoloģiska dezinfekcijas 
metode: 
 - Tas neprasa cilvēku darbu 
 - Tas neprasa ķimikāliju izmantošanu, kas rada ietaupījumus 
 - Tas ir videi draudzīgs - samazina ķīmisko dezinfekcijas līdzekļu lietošanu līdz minimumam 



• UV-C STERILON AIR LIGHT plūsmas gaismekļi (brīvstāvoši) ir 
paredzēti montāžai pie sienas. Gaismekļi, kas izstaro 
ultravioleto (UV-C) gaismu, ir viena no efektīvākajām ierīcēm, 
kas spēj noņemt vīrusus, baktērijas, pelējumu no virsmas vai 
iznīcināt jebkuru pakļauto mikroorganismu DNS vai RNS. Gaismekļi ir 
pieejami ar 3 metru strāvas vadu un bez vada (tā sauktā investīciju 
versija). 

• Cena no 262.42 EUR 

• UV-C STERILON AIR gaismekļi (brīvstāvoši), kas izstaro ultravioleto 
(UV-C) gaismu, ir viena no efektīvākajām ierīcēm, kas spēj noņemt 
vīrusus, baktērijas, pelējumu no virsmas vai iznīcināt jebkuru 
pakļauto mikroorganismu DNS vai RNS. Gaismekļi ir paredzēti 
montāžai pie sienas, bet ir pieejami arī brīvi stāvošā versijā. 
Izvēlētās versijas ir aprīkotas ar 3 metru strāvas vadu un slēdzi. 
Gaismeklis ir aprīkots ar ECO režīmu, kas padara tā darbību klusāku. 

• Cena no 279.05 EIUR 

• UV-C STERILON FLOW 72W PREMIUM gaismekļi (brīvstāvoši), kas 
izstaro ultravioleto (UV-C) gaismu, ir viena no efektīvākajām 
ierīcēm, kas spēj noņemt no virsmas vīrusus, baktērijas, sēnītes vai 
iznīcināt jebkuru pakļauto mikroorganismu DNS vai RNS. Tas ir 
pieejams kā divfunkcionāli produkti. Gaismeklis ir aprīkots ar ECO 
režīmu, kas padara to klusāku. gaisa plūsmas dezinfekcija. Gaisa 
dezinfekcijas process sastāv no gaisa, kas plūst caur lampas 
iekšpusi, apstarošanas ar UV-C stariem. Pateicoties stimulētajai 
cirkulācijai, gaiss iziet cauri dezinfekcijas kamerai, kur to pakļauj 
gaismai un sterilizē, un pēc tam izstumj telpā. UV-C stari nenokļūst 
ārpus gaismekļa, tāpēc šis produkts ir ideāli piemērots daudzu 
cilvēku aizņemtām vietām. 

• Cena no 360.39 EUR 



• STERILON SQUARE UV-C gaismekļi (griestu montāža) 
apvieno apgaismojuma un virsmas dezinfekcijas funkcijas. 
Gaismekļi, kas izstaro ultravioleto (UV-C) gaismu, ir viena 
no efektīvākajām ierīcēm, kas spēj noņemt vīrusus, 
baktērijas, pelējumu no virsmas vai iznīcināt jebkuru 
pakļauto mikroorganismu DNS vai RNS.  Gaismekļus 
ieteicams izmantot pakalpojumu sniedzēju telpās (matu un 
skaistumkopšanas salonos), veselības aprūpes iestādēs, 
viesnīcās, restorānos, valsts pārvaldē, izglītības un aprūpes 
iestādēs, kā arī citās telpās, kur nepieciešams vispārējs 
apgaismojums un periodiska dezinfekcija. 

• Cena no 335.90 EUR 

• Pārnēsājamais tiešās dezinfekcijas gaismeklis UV-C STERILON 
ir paredzēts virsmu un priekšmetu dezinfekcijai. Lietojot to, 
nedrīkst atrasties apgaismotā telpā. 

• UV-C STERILON 36W lampas, kas izstaro ultravioleto gaismu, ir viena no 
efektīvākajām ierīcēm, kas spēj noņemt no virsmas vīrusus, baktērijas, 
sēnītes vai iznīcināt jebkuru pakļauto mikroorganismu DNS vai RNS. Lai 
efektīvi iznīcinātu mikroorganismus, pietiek noteiktā laikā UV lampu 
novirzīt tieši uz virsmas. Tie ir tik spēcīgi, ka var izraisīt kaitīgu 
iedarbību uz cilvēka ādu vai acīm. Tāpēc, lietojot UVC lampas 
dezinfekcijai, jāievēro pamata drošības pasākumi, t.i., jums nevajadzētu 
palikt gaismas staru diapazonā. 

•
• Lampas ar jaudu 36W dezinficēs vietu apmēram 15m2. Tos ieteicams 

lietot veselības aprūpes iestādēs, pārtikas preču veikalos, valsts un 
privātajos transporta līdzekļos, degvielas uzpildes stacijās, kurjeru 
uzņēmumos, valsts pārvaldes un izglītības iestādēs, kā arī privātmājās un 
automašīnās. Atkarībā no attāluma no gaismas avota, temperatūras un 
mitruma mēs aptuveno dezinfekcijas laiku ņemam 15 minūtes. 

• Cena no 152.22 EUR 

• UV-C STERILON 72/108W, kas izstaro ultravioleto gaismu, ir viena no 
efektīvākajām ierīcēm, kas spēj noņemt vīrusus, baktērijas, sēnītes no 
virsmas vai iznīcināt jebkuru pakļauto mikroorganismu DNS vai RNS. Lai 



efektīvi iznīcinātu mikroorganismus, pietiek noteiktā laikā tieši 
novirzīt UV lampu. Tie ir tik spēcīgi, ka var izraisīt kaitīgu 
iedarbību uz cilvēka ādu vai acīm. Tāpēc, lietojot UVC lampas 
dezinfekcijai, jāievēro pamata drošības pasākumi, t.i., jums 
nevajadzētu palikt gaismas staru diapazonā. 

• Lampas ar lielāku jaudu (108W) lieliski izrādīsies telpā līdz 35m2, 
tās ar jaudu 72W ir paredzētas platībām līdz 25m2. Tos ieteicams 
lietot veselības aprūpes iestādēs, pārtikas preču veikalos, valsts un 
privātajos transporta līdzekļos, degvielas uzpildes stacijās, kurjeru 
uzņēmumos, valsts pārvaldes un izglītības iestādēs, kā arī privātmājās 
un automašīnās. Atkarībā no attāluma no gaismas avota, 
temperatūras un mitruma mēs aptuveno dezinfekcijas laiku ņemam 
15 minūtes. 

• Cena no 203.64 EUR 

• PURELIGHT LUG HYBRID Divfunkcionālā UV-C lampa ir 
risinājums, kas paredzēts telpu un virsmu sterilizēšanai. 
Speciālais bakterio- un virucīdais gaismeklis ar T8 gaismas 
avotu ir paredzēts montāžai uz virsmas vai statīva uzstādīšanai 
mobilajā versijā. Tas izstaro UV-C starojumu pie 253,7 nm. 
Gaismeklis FLOW režīmā, pateicoties izstarotās UV-C gaismas 
drošai pasargāšanai, nodrošina to, ka gaismekli var izmantot 
cilvēku klātbūtnē telpās. Papildus aprīkots ar ārēju radiatoru, 
kas nodrošina papildu DIRECT funkciju, t.i., virsmas attīrīšanu 
pēc cilvēku un dzīvnieku atstāšanas no sterilizētās telpas. 

• Cena no 1316.48 EUR 

• PURELIGHT LUG FLOW Caurspīdīgais UV-C gaismeklis ir 
risinājums, kas izveidots, lai sterilizētu telpas, kurās dzīvo 
cilvēki. Specializēts baktericīds un virucīds gaismeklis ar T8 
gaismas avotiem. Gaismekli var uzstādīt uz virsmas vai 
uzstādīt mobilajā versijā. Tas izstaro UV-C starojumu pie 
253,7 nm. Piespiedu gaisa cirkulācija un izstarotās UV-C 
gaismas droša aizsardzība nodrošina to, ka gaismekli var 
izmantot cilvēku klātbūtnē telpās. 

• Cena no 987.36 EUR 



• PURELIGHT LUG DIRECT OPTI Specializēts baktericīds un 
virucīds gaismeklis ar T8 gaismas avotiem. Uz virsmas 
uzstādāms gaismeklis, kas izstaro UV-C starojumu 
ar viļņa garumu 253,7 nm. 

• Cena no 296.21 EUR 

• PURELIGHT LUG DIRECT Specializēts baktericīds un 
virucīds gaismeklis ar T8 gaismas avotiem. Uz 
virsmas uzstādāms gaismeklis, kas izstaro UV-C 
starojumu ar viļņa garumu 253,7 nm. 

• Cena no 279.75 EUR 



 
 
 


