
UVC DEZINFEKCIA POVRCHOV A VZDUCHU PROTI VÍRUSOM,
ZVYŠENIE KVALITY OSVETLENIA
MONITORING KVALITY VZDUCHU

UVC SYSTÉM
VYŠŠÍ STUPEŇ KVALITY VNÚTORNÉHO 
PROSTREDIA BUDOV



Koronavírus
Umývajte si 
ruky častejšie
aspoň 20 sekúnd
Používajte mydlo a teplú vodu alebo dezinfekciu keď:
- prídete domov alebo do práce
- sa vysmrkáte, kýchnete si alebo zakašlete
- idete jesť alebo narábať s potravinami

Ak máte symptómy 
- aj keď iba slabé

Zostaňte doma po dobu aspoň 7 dní

Ak máte príznaky aj naďalej zostaňte doma

Všetci ostatní členovia domácnosti 
nesmú opustiť domov po dobu 14 dní



PRAVIDELNÁ 
DEZINFEKCIA RÚK 
PRÍPRAVKAMI NA BÁZE 
ALKOHOLOV

PREDPOKLADY 
DEZINFEKCIE
• PRAVIDELNOSŤ 
• DISCIPLÍNA
• UDRŽOVATEĽNOSŤ
• DOSTATOK ČASU



Umyl som si ruky? Áno. A kľučky? Áno. A dvere? A umývadlo? 
A WC? A tašky, ktoré som použil na nákup? Nie... Ale keď ich 

umyjem aj tie, čo ďalej? 
Utrel si kľučky na aute? Utrel si si volant? Dvere na dome? Na 

garáži??...



VIEME BOJOVAŤ S CHRÍPKOU ?

ÁNO 
AKO?

ROBÍME DEZINFEKCIU DOTYKOVÝCH 
PLÔCH CHEMICKOU CESTOU 

DOBRÉ VÝSLEDKY DOSAHUJEME 

ZMENOU 
NÁVYKOV A NEUSTÁLOU KONTROLOU



NAROBILI PANIKY, ŽE SAMA SA BOJÍ

MÁME ČAS, NEMUSÍME BYŤ V PANIKE, 
ROBME MÚDRE ROZHODNUTIA, 

KONCEPČNE A KOMPLEXNE.



VÝVOJ CHRÍPKY NA SLOVENSKU  V 
SEZÓNE 2018-2019 A 2019-2020 
PREPOČET NA 100 000 OBYVATEĽOV

NÁŠ PROBLÉM JE CHRÍPKA



POZNÁME NAJLEPŠÍ 
UVC SYSTÉM 
DEZINFEKCIE CELEJ 
PLANÉTY 

mechanizmus pôsobenia                 
UV dezinfekcie je založený čisto na 

fyzikálnom základe a nepozná 
chémiu, žiadne toxické zlúčeniny a 
žiadnu tvorbu rezistencie, existuje 

pre potravinársky priemysel a 
pracoviská, pre dodávateľov vody, 

klimatizáciu a ventiláciu a 
farmaceutickú, laboratórnu a 

nemocničnú technológiu.



DLHO POZNÁME APLIKÁCIE UVC AKO 
SYSTÉM DEZINFEKCIE V NEMOCNICIACH

VZDUCH

POVRCHY



WELL- PROJEKT s.r.o. Kominárska 2-4, 83104 Bratislava

KOMPLEXNÝ  
AUTOMATIZOVANÝ 

SYSTÉM PRE 
DEZINFEKCIU POVRCHU 
VZDUCHU A VODY PRE 

VNÚTORNÉ 
PROSTREDIE ŠKÔL 



ŽIARENIA A SVETLO  POTREBNÉ PRE ZDRAVÉ 
VNÚTORNÉ PROSTREDIE BUDOV

Zdravé osvetlenie

Svetlo má zásadný vplyv na
zdravie a pohodu a je
hlavným prispievateľom k
jarnému účinku.

Koncepty HCL a
cirkadiánneho osvetlenia na
vytvorenie virtuálneho
jarného efektu v interiéri

Jarný efekt pomáha proti
vírusom ako je chrípka a
pravdepodobne SARS-Cov-2



ŽIARENIA A SVETLO  POTREBNÉ PRE ZDRAVÉ 
PRE ZDRAVIE ĽUDI



CIRKADIÁLNY RYTMUS NÁS KAŽDÝ DEŇ RIADI  

Ostvetlenie má zásadný vplyv na telo a našu 
mysel. Farebný tón  svetla a jeho intenzita vplývajú 
na cirkadiánny cyklus. Ten riadi napríklad hladiny 

hormónov akými sú kortizol a melatonín. Zvýšenie 
hladiny kortizolu zapríčiňuje intenzita svetla hneď 
po prebudení a podporuje schopnosť sústrediť sa. 

Na druhej strane tvorbu melatonínu navodíme 
teplým tlmeným svetlom vo večerných hodinách a 
má vplyv hlavne na kvalitný spánok a regeneráciu 

tela.

Telesná teplotaPozornosťCortizol Melatonin

čas



CIRKADIÁLNE OSVETLENIE POMÁHA UDRŽAŤ RYTMUS
Biodynamické osvetlenie mení farbu a intenzitu svetla

300lx

500lx

750lx



UVC SYSTÉM JE NADSTAVBA NAD 
DOBRÝM PRACOVNÝM OSVETLENÍM



PREDSTAVTE SI 

UVC SYSTÉM INTEGROVANÝ DO OSVETLENIA

Časová os 

UVC

UVC

UVC

UVC

UVC

UVC UVC

UVC
UVC

UVC

UVC



UVC 455 mW/cm2 

UVC 112 mW/cm2 

UVC 55 mW/cm2 

UVC 855 mW/cm2 

UVC SYSTÉM INTEGROVANÝ DO OSVETLENIA AKO
PRIAME ŽIARENIE PRE RÝCHLU A ÚČINNU DEZINFEKCIA POVRCHOV 



Priamo vyžarované UVC dezinfikuje povrchy 
spoločných priestorov v budovách, V NOCI, bez prítomnosti ľudí !

UVC 455 mW/cm2 

UVC 112 mW/cm2 

UVC 55 mW/cm2 

UVC 855 mW/cm2 



UVC SYSTÉM je spoľahlivý systém riadenia, ktorý využíva 
senzory prítomnosti  a pohybu, CO2 a intenzity osvetlenia. 

Pokročilý systém využíva  senzory účinnej dávky a 
prítomnosti UVC a UVA žiarenia v priestore.



Systém osvetlenia a UVC systému poskytuje informácie o prostredí  na tablete . 
Meriame teplotu, CO2, VOC alebo kvality osvetlenia všetci sa učia upravovať svoje 

prostredie tak, aby bolo zdravšie a energeticky menej náročné.



Integrácia do zaužívaných 
architektonicky vhodných 

konceptov osvetlenia

Kde je UVC systém integrovaný ? 



UVC system - čo poskytuje?

Stmievateľnosť 1-100%, automatické riadenie . Bez oslnenia pri práci s 
lCD displejmi Riadenie podľa pohybu prítomnosti osôb a intenzity 
osvetlenia na laviciach

•UVC 254 nm - 40W pre ožiarenie stropu a horného priestoru miestnosti –
účinne dezinfikuje vzduch v miestnosti počas vyučovania.
•Aktivuje sa prítomnosťou ľudí alebo prekročením  koncentrácie hodnoty 
CO2 nad 750ppm. 

•Riadenie pomocou tabletu na stene pre systém tunable white. Riadi intenzitu a nastavuje
farbu svetla od teplo bielej po studenú bielu farbu svetla - CCT 2700K-6500K, aktivuje UVC
systém.

Intenzita osvetlenia
• na 300 lx pre učebne so štandardným učebným procesom a zrakovou úlohou
• na 500 lx pre učebne s učebným procesom a zrakovou úlohou s vyššími nárokmi na

rozpoznanie detailov a farieb.
• CRI 93 a viac pre zabezpečenie dôveryhodnosti farieb a zníženia skreslenia farieb pri

vyučovacom procese. Zmena farby svetla pre účely biodyamického osvetlenia. i



Ako UVC dezinfekcia vzduchu funguje 

DEZINFEKCIA VZDUCHU V HORNÝCH ČASTIACH 
MIESTNOSTÍ
Ide o metódu, kde sa aktívne dezinfikuje vzduch v miestnosti, aby
sa redukovala infekčnosť v priestoroch. Sú nasmerované tak, aby
žiarili do hornej časti miestnosti. V hornej časti sa vzduch čistí
priamym UV-C žiarením, ktoré má 99,9 % úspešnosť
deaktivácie patogénov a vírusov.. Takéto riešenie eliminuje
možnosť vzniku infikovaného vzduchu v priestore.

Je potrebné, aby sa v miestnostiach udržiavala konštantná
cirkulácia vzduchu, keďže sa toto riešenie spolieha na to, že
vzduch, ktorý je v spodných častiach sa prúdením dostáva do
vrchných častí. V bežnej učebni stačí, aby boli otvorené okná na
oboch koncoch miestnosti. Toto riešenie je bezpečné používať
aj za prítomností ľudí. Pri procese nevzniká žiaden hlukový
alebo svetelný smog ktorý by mohol ovplyvniť koncentráciu
osôb.



JEDNO RIEŠENIE  PRE VYSOKÝ KOMFORT VIDENIA A DEZINFEKCIU





Integrácia do obvyklých a 
architektonicky vhodných 

konceptov osvetlenia



Ručný dezinfektor účinné 
riešenie pre okamžité 

používanie  v kanceláriách



UVC komory pre dezinfekciu 
učebných pomôcok a 

ovládačov



Mobilný  robotický UVC dezinfektor pre 
rýchlu dezinfekciou povrchov pracovísk 

v pandemíckom období  - ako služba 



Mobilný alebo nástenný  UVC 
dezinfektor vzduchu do



SLUŽBA OSVETLENIA A UVC DEZINFEKCIE
V URČENOM  ČASE, MERATELNEJ KVALITE  ZA CENU

PROJEKTOVANIE



ÚSPORA  55%  NÁKLADOV NA ELEKTRICKÚ ENERGIU JE 
BENEFIT KVALITY VNÚTORNÉHO PROSTREDIA BUDOV

NOVÉ INTELIGENTNÉ OSVETLENIE 
PRE VEREJNÉ BUDOVY

ÚSPORY NA PREVÁDZKOVÝCH 
NAKLADOCH 

- 70%

- 40%

- 60% - 70%



FOTO OXIDAČNÉ 
PROCESY

POZNÁME NAJLEPŠI 
SYSTÉM DEZINFEKCIE NA 
PLANÉTE , JE ZABUDOVANÝ 
V PRÍRODE .
AKTIVUJE SA SVETLOM, 
UVA A UVB ŽIARENÍM

PRENESME HO DO 
VNÚTORNÉHO PROSTREDIA 
ŠKÔL !



SLUŽBA KOMPLEXNEJ DLHODOBEJ 
DEZINFEKCIE PRE BUDOVY 

Dotykové plochy a povrchy, sú 
všade okolo nás. Predstavte si 

samodezinfekčne plochy 
aktivované UV žiarením alebo 

svetlom. Fotokatalitické
materialy a TiO2



SLUŽBA KOMPLEXNEJ DLHODOBEJ 
DEZINFEKCIE PRE BUDOVY 

Školy sú ideálne miesta na šírenie infekčných chorôb, pretože
veľký počet mladých ľudí rôzneho veku je v úzkom kontakte s
niektorými, z ktorých niektorí nemusia mať vyvinuté dobré
osobné návyky alebo imunitu voči rôznym chorobám.

Šírenie antimikrobiálnej rezistencie v školách môže byť
obmedzené vhodnými dezinfekčnými metódami, ktoré opätovne
modulujú mikrobiotu, čo vedie k nižšej antimikrobiálnej spotrebe
a nákladom.

Fotokatalýza TiO2 vzbudila silný záujem o aplikácie v
samočistiacich a antimikrobiálnych povlakoch, pretože TiO2
môže úplne mineralizovať organické kontaminanty vrátane
mikroorganizmov a proces nevytvára žiadne toxické vedľajšie
produkty. Ďalej je TiO2 ekologicky nezávadný a lacný.



SLUŽBA KOMPLEXNEJ DEZINFEKCIE  PRE
ŠKOLY A CENTRÁ STAROSTLIVOSTI O DETI

Oxid titaničitý (TiO2) bol vyvinutý a vo veľkej miere aplikovaný vo
forme povlakov, najmä pre jeho jedinečné vlastnosti, ako je
netoxickosť, vysoká fotokatalytická aktivita a silná schopnosť
samočistenia.
Tio2 je pre školy dobrým riešením, pretože:
Rozkladá takmer všetky druhy baktérií a vírusov.
Dezodorančné účinky.
Odolná proti znečisteniu.
Hydrofilný účinok.
Prečo používať fotokatalyzátor?
Inteligentný povlak rozkladá všetko, čo je organickej
povahy. Zaobchádza so všetkým, s čím príde do kontaktu. Baktérie,
vírusy, huby a ďalšie kontaminanty sú len niekoľkými príkladmi.
Vysoko účinný antimikrobiálny prípravok (antibakteriálne, antivírusové,
protiplesňové). Vysoká účinnosť pri rozkladaní zápachu. Čistenie
vzduchu. Zabráňte natieraniu povrchu ako prostriedku prenosu infekcie.



Formy spolupráce

Ponúkame profesionálnu službu pre klientov

Dlhodobé zmluvy o paušálnych službách, ktoré pozostávajú z:
‣Prvá aplikácia nástreku
‣Pravidelné meranie a kontrola účinnosti

‣Rezerva (napr. zmenené vybavenie alebo nábytok v nemocnici, 
prefabrikovaná stena v hoteli, zmena čelného skla na autobuse, 
výmena zariadenia a pod.)
‣Obnovenie nástreku každý rok
‣Jednorázová aplikácia




