
Germicidní zářiče
dezinfikují a sterilizují ovzduší a povrchy

zdravotnictví – prodejny – průmysl – školství – domácnosti



Germicidní zářiče Germiz pracují na principu krátkovlnného záření ve spektru UV-C s vlnovou  
délkou 253,7 nm. Tímto intenzivním ultrafialovým zářením naruší buněčné struktury virů  
(včetně COVID-19), bakterií mikroorganismů, plísní, alergenů a kvasinek. Tento přístroj může  
zamezit zvýšené nemocnosti v době běžných virových epidemií (chřipka, virózy, přenos  
kapénkovou nákazou).

Germiz v provedení otevřený, nabízí záření sterilizující ovzduší i povrch interiéru a předmětů.  
V provedení uzavřeném nepřímo nabízí záření s ventilátorem, který zabezpečuje cirkulaci vzduchu 
skrze ultrafialové záření. Při dodržení základních pokynů stanovených návodem k obsluze  
nelze ohrozit zdraví uživatele. Při nedodržení stanovených postupů hrozí u varianty germicidní  
zářič v provedení otevřený poškození zraku. Germiz má mnoho bezpečnostních funkcí,  
které toto riziko minimalizují.

GERMIZ UZAVŘENÝ
Germicidní zářič v provedení uzavřený se značkovou certifikovanou UV-C trubicí zaručuje dlouhou
životnost. Díky uzavřenému zářiči se systémem ventilátorů se muže sterilizovat  
vzduch nepřetržitě.

Germicidní zářiče

GERMIZ KOMBINOVANÝ
Kombinace uzavřeného a otevřeného germicidního zářiče
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DESIGN
Jednoduchý, moderní design z eloxovaného hliníku vhodný do jakéhokoliv  
interiéru. Zářiče jsou standardně dodávány v provedení eloxovaný hliník  
a antracit. Jiná barva je možná za příplatek. Platí pro všechny varianty.

GERMIZ  OTEVŘENÝ
Germicidní zářič v provedení otevřený se značkovou certifikovanou UV-C trubicí, vybaven mnohými
bezpečnostními prvky (akustický alarm, pohybový senzor, odložený start a bezpečnostní dálkový  
ovladač) a časovačem může sterilizovat vzduch pouze bez přítomnosti osob.

Tichý chod
ventilátorů 2700



MOŽNOST UCHYCENÍ
A / Pojízdný stojan

 1 / zafixovat zářič v libovolné poloze umožňuje aretační 
šroub,        stojan, má ochranu proti namotání síťového kabelu

 

 2 / základem pojízdného mobilního stojanu je masivní  
       kovová plotna zaručující jeho stabilitu, kolečko umístěné  
       na zadní straně stojanu umožňuje snadnou manipulaci

B / Nástěnný držák

C / Stropní závěs

1 /   Tiché a výkonné ventilátory
2 /   Akustický alarm, odložený  
 start a časovač
3 /   Pohybový senzor 
4 /   Bezpečnostní dálkový ovladač

BEZPEČNOST
Moderní elektronické i mechanické díly jsou použity i s ohledem na zvýšenou bezpečnost.

Akustický alarm - po zapnutí se spustí akustická signalizace upozorňující na provoz přístroje
Odložený start - umožňuje odchod obsluhy z místnosti, k samotnému spuštění dojde  
až po 2 minutách od zapnutí
Časovač - zajistí automatický provoz zářiče na dobu 2 hodin po zapnutí, tato doba je servisně 
nastavitelná
Pohybový senzor - při zaznamenání pohybu před spuštěným zářičem okamžitě  
odpojí trubice a tím vylučuje možnost vystavení obsluhy záření
Bezpečnostní dálkový ovladač - provoz zářiče je nutné potvrdit dálkovým ovladačem,  
který zabraňuje náhodnému spuštění zářiče, kde hrozí poškození zraku

obr. 1 Germiz uzavřený, obr. 2, 3, 4 Germiz otevřený

Germicidní zářiče

Společnost ZMF Medical, s.r.o. se již několik desítek let specializuje na dodávku zdravotnických  
přístrojů a vybavení pro zdravotnictví. Pro další odborné informace se na nás obraťte!

ZMF Medical, s.r.o.
Meziříčská 2868 / 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Email: info@zmfmedical.cz / www.zmfmedical.cz
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