
UVCחיטוי מערכות אוויר בטכנולוגיית 
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מצב אופייני ללא טיפול



חברה. ז.ת–מ "אקוטופ בע

.1994–שנת יסוד 

. כרמיאל. ת.א–מיקום

.חייםמייזלס–בעלים
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תחומי עיסוק

.טיפול במים במגזרי המשק השונים•

.התייעלות אנרגטית•

.טיפול בשפכים אורגניים•

מוצרים

.מערכות בקרה ומינון לטיפול במים•

.כימיקלים לטיפול במים ותחזוקה•

.UVמערכות חיטוי בטכנולוגיית •



סכנת נפשות

קניונים וחללים  , ברוב שעות היום רובנו נמצאים במשרדים

.  סגורים וממוזגים

:  החללים אכן ממוזגים אך האויר בהם צובר מזהמים מסוכנים

.עובשים וגזים, וירוסים, חיידקים
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:מוקדי התרכזות הזיהום במערכות מיזוג האויר

.אות"ביטמחליפי החום •

.תעלות הולכת האוויר לחללים הסגורים•



מערכות מיזוג האוויר המרכזי בחללים הסגורים  

מהווים סיכון בריאותי בשל העברת המזהמים  

.לדרכי הנשימה של השוהים בחלל
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בחודשי החורף מאובחנת תחלואה משמעותית  

והדבר גורם  Open  spaceבמיוחד בחללים מסוג 

.לאובדן ימי עבודה ונזק כלכלי לחברות
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משנהיש,הקורונהנגיףמגיפתשלאלובימים

האווירמיזוגבמערכותלטיפולחשיבות

הנגיףהתפשטותלמניעת
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UVעיקרון הפעולה של טכנולוגיית 
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חיסול מיקרואורגניזמים פתולוגיים באמצעות פגיעת חמצון פוטואלקטרי  

של החיידקיםDNA-ב

UV-C-254nmהפגיעה נעשית בקרינה באורך גל של 



UV-Cכיצד פועלת קרינת 
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אנרגיית הקרינה חודרת  

דרך קרום התא ופוגעת  

של החיידקים  DNA-ב

והווירוסים



US-EPAהצהרת 
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“Indoor air pollution is often five times

worse than outdoor and represents

a significant health risk.”
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:99%מחסלת ביעילות של מעל UV-Cקרינת 

וירוסים ועובשים, חיידקים

.בזרימות אוויר מזוהמות

85%מפרקת UV-Cקרינת , ובנוסף

של ריחות רעים וגזים רעילים
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ישימה לחיטוי וטיפול  UV-Cטכנולוגיית 

:במזהמי אוויר במקומות השונים

מבנים  , בתי ספר, בתי חולים, משרדים

.מסחריים וציבוריים ובתים פרטיים



UV-Cיתרונות חיטוי בטכנולוגיית 
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.יעילות חיטוי גבוהה•

.ידידותית לסביבה וללא שימוש בכימיקלים•

.דרישות תחזוקה נמוכות•

.עלות סבירה•
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חוסכת אנרגיה UV-Cטכנולוגיית 

במערכות מיזוג אוויר
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נוצרים  אות"ביטעקב הלחות הקיימת במעבים 

משקעים על גבי צלעות הקירור ומתפתחות  

.נגיפים ועובשים, מושבות של חיידקים

:משקעים אלה

.מקטינים את ספיקת האוויר•

.מקטינים את מעבר החום•

.מקטינים את הנצילות•

.מגדילים את עלויות האנרגיה•
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משפר את ספיקת האווירUV-טיפול ב
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אות"ביטמקטין את מפל הלחץ UV-טיפול ב
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התפלגות עוצמת הקרינה
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ניצול אופטימלי של הקרינה  

ממנורה בודדת
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על מחליפי החום מונעת  UVהקרנת 

ויכולה לחסוך  הצטברות משקעים 

בעלויות האנרגיה15-25%
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?מהו זמן החשיפה הנדרש לחיטוי ולקטילת החיידקים

מ "ס15שניות במרחק של 10

ממוקד הקרינה
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מהם הפקטורים החשובים  

?יעילהUVלתכנון מערכת 

.W–הספק הקרינה •

.cm–מרחק האובייקט ממרכז הקרינה •

.second–זמן החשיפה לקרינה •

𝜇𝑤 -עוצמת הקרינה • 𝑐𝑚2.

𝑚3 -מהירות זרימת האוויר • 𝑠𝑒𝑐.

.מספר מנורות•

.W–הספק כולל •

.מיקום המנורות ביחס לאובייקטגיאומטריית •

.מספר שעות עבודה של המנורות•

.יעילות רפלקטורים•



22
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הלוקח בחשבון  , רק תכנון מדויק

יאפשר קבלת  , את כל הפרמטרים

.התוצאה הנדרשת
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קבלת פתרון מלא של בעיית המזהמים  

UVמחייב שילוב של מערכות חיטוי 

ובתעלות  אות"ביטבמחליף החום 

.  סחרור האוויר
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חיטוי מחליף החום מתבצע 

בהקרנה של מלוא שטח חתך  

.מחליף החום
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חיטוי האוויר הזורם בתעלות מחייב  

התקנת מערכת הקרנה הנמצאת  

במקביל לזרימת האוויר בתעלה 

וחישוב נתוני המערכת ייקח בחשבון  

את מהירות זרימת האוויר בתעלה 

.וזמן החשיפה הנדרש
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:לפרטים נוספים

מהנדס ראשי, מייזלסחיים 

0544-344-148

info@ecotop-at.com


