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[WHO COVID-19 Situation Report 73]

Сериозната пандемия на 21ви век ,  COVID-19

COVID-19 се предава главно от симптоматични хора към други, с които са в близък контакт чрез 
респираторни капчици, чрез директен контакт със заразени лица или чрез контакт със заразени предмети 
или повърхности. 

/ Пътят на Инфекцията /

[Респираторни капки] [Контакт със заразен човек] [Заразена повърхност]

Хората са наясно, че биха могли да се заразят с COVID-19 чрез малки дихателни капчици. До 3000 капки могат да се 
получат от една кашлица и малки частици остават във въздуха. За да се предотврати инфекцията, хората носят 
маски. Но по-големи частици попадат върху повърхностите на предмети. СЗО обяви, че хората могат да бъдат 
заразени чрез докосване на замърсени предмети и след това докосване на очите, носа или устата.
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[New England Journal of Medicine; The Lancet Microbe]

SARS-CoV-2

Колко дълго Новият коронавирус може да оцелее на повърхности?

Въздух/ Салфетка Мед Картон

3 часа 4 часа 24 часа

Дърво/ Плат Пластмаса / Стомана

2 дни 2-3 дни

Стъкло Метал На хирургическа маска

* Приблизителни стойности; стабилността на SARS-CoV-2 зависи от различни фактори на околната среда.

4 дни 5 дни 7 дни
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Nucleocapsid

RNA

[Structure of the Coronavirus SARS-CoV-2]

Може ли озона да дезактивира коронавирус?
Новият коронавирус е един вид „обвит вирус“. Обвитият вирус е вирус, покрит със слой липиди. Увреждането на 
този слой води до дезактивиране на вируса. Озонът е в газова форма, което означава, че той има по-голяма 
проникваща способност от течните дезинфектанти. Той лесно се дифузира през капсида, протеиновата обвивка 
на вируса и уврежда нуклеиновата киселина (в този случай РНК). Високата концентрация на озон може да окисли
 капсида, което също води до дезактивиране на вируса. Научните изследвания показват, че 1 ppm озон може 
да елиминира 99,99% от коронавирус в рамките на секунди. Scientific studies have shown that 1 ppm of ozone 
can inactivate 99.99 percent of the coron

Envelope
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Озонът е ефективен и мощен дезинфектант за премахване на микроби.

Кислородните атоми се 
комбинират с кислородните 
молекули, образувайки озон.

При досег със силна енергия, 
кислородът се разпада на 
атоми

Озонът реагира с водна пара в 
атмосферата и образува 
хидроксилен радикал. Някои се 
разграждат до кислороден атом.

Хидроксилните радикали и кислородните
 атоми се придържат към повърхността 
на микробите и окисляват клетъчната 
мембрана.

Микробите с разкъсана клетъчна 
мембрана в крайна сметка 
умират.

След процеса на дезинфекция 
озоновите и хидроксилни радикали се 
редуцират до екологично чиста вода и 
кислород.
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Три неща, които трябва да проверите, преди да закупите 
 уред за дезинфекция на въздух.

 В плазмен озонов режим озонът се 
отделя във въздуха. Озонът е не само 
много мощен дезинфектант, но и газ, 
така че може да стерилизира 
повърхностите и дори ъглите, където 
светлината не може да достигне. 
Пречиствателите на въздуха обаче могат
 да дезинфекцират само въздуха, но не 
и повърхностите.

Колкото и ефективен да е за 
стерилизация, ако останат вещества, 
които са вредни за околната среда, това 
неизбежно ще бъде вредно и за 
човешкото тяло. Озонът стерилизира 
чрез окисляване на клетъчната 
мембрана на микробите и по време на 
този процес на окисляване самият озон 
се редуцира до вода и кислород.

Озонът има превъзходен стерилизиращ 
ефект, но може да увреди дихателните 
пътища на тялото, когато е изложен 
дълго време на високи концентрации на 
озон. Хората, които никога не са 
използвали продукти на основата на 
озон, могат да бъдат уплашени. Нашият 
продукт обаче е оборудван със сензор. 
Така че, когато открие хора по време на 
плазмен озонов режим, излъчването на 
озон спира и се активира функцията за 
разлагане. В режим на дезинфекция 
озонът не изтича навън.

Стерилизацията на повърхността е от 
решаващо значение, защото микробите 
могат да оцелеят върху нея. Например, 
известно е, че коронавирусът оцелява 
на повърхността на пластмаса и стомана
 до 72 часа. Така че пречистването само 
на въздуха не е достатъчно за 
предотвратяване на вторична инфекция.

01 02 03

Дезинфекцира ли повърхности? Безопасен ли е?                   Екологичен ли е?
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PLAZE SAFE W / HPA-130W

ISO13485

“Designed by a South Korean medical technology company and global leader in the medical devices industry.”

Guardian of The World Surrounding You
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99.9%

Клинично доказано и 
тествано, ефективен срещу
 99,9% от всички известни 
бактерии и вируси, 
включително Коронавирус.

Пречиства и стерилизира 
въздуха И дезинфекцира 
всички повърхности и 
оборудване.

Лесно се монтира на 
тавана или стената за 
свързване към 
електрическото 
захранване.

Подобрената безопасност 
при дезинфекция с вграден
 сензор,който открива 
човешко присъствие.

Не се използват химикали 
или абразиви, а само озон, 
газ, който може да 
проникне в най-малките 
пространства.

Не оставя остатъци или 
химикали по повърхностите - 
не се изисква допълнително 
почистване.

ИнсталацияПовърхности+

Сензор Oзон Без остатъци

Убива всички известни бактерии 
и вируси, включително 

Коронавирус



CU Medical Germany GmbH

PLASMA AIR DISINFECTOR – PLAZE SAFE W

09

При тест, PLAZE SAFE W успешно премахва 99.9% от бактериите.
(Teстови условия: 23±2℃ / 50±5 % R.H. / 60㎥/ 1 час)
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Места, където PLAZE SAFE W може да бъде инсталиран…

Болници 
(Зъболекарски, 
Дерматологични 
кабинети и други)

Обществени места 
(Кафенета 
 и други)

Офиси  и 
Конферентни 
зали

Аптеки

Магазини
(Храни, Дрехи и др.)

Лаборатории и 
спешни отделения
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Отделение Операционна зала                                              Зъболекарски кабинет

Спешни отделения Кафенета                                                   Дерматологични клиники
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PLAZE SAFE W  е инсталиран и се използва в болници в Кореа и в специални зали за 
диагностициране на пациенти, болни от туберкулоза.

* Туберкулозата се причинява от бактерии (Mycobacterium tuberculosis), които най-често засягат белите дробове. Туберкулозата е лечима и предотвратима. Туберкулозата 
се разпространява от човек на човек по въздуха. Когато хората с белодробна туберкулоза кашлят, кихат или плюят, те изтласкват туберкулозните микроби във въздуха. 
Човек трябва да вдишва само няколко от тези микроби, за да се зарази. [СЗО]
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O3
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O3 O3
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Продуктови детайли | Характеристики

Плазма Озон режим    (Режим на озоново опушване)

Това е високоефективен режим, който може да дезинфекцира не само въздуха, но и повърхностите. В този режим 
озонът се отделя в целия въздух и елиминира микробите (бактерии и вируси), съществуващи в пространството. Това е 
най-добрият вариант, когато изисквате най-добрият резултат от дезинфекцията, тъй като този режим може да 
стерилизира дори всяко кътче от помещението. Когато някой потенциално заразен е останал в стая, можете да 
използвате този режим, за да дезинфекцирате тази стая. Възможно е също да премахнете миризмата. Този режим 
може да се използва безопасно с датчика за откриване на хора. Ако се открие движение в рамките на 7 метра от 
устройството, то започва да разгражда озона за безопасността на потребителя.
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Продуктови детайли | Характеристики

Режим Дезинфекция    RCI Клетка • Плазмен йонизатор • UV-C • Фотокаталитична лампа 

Режимът на дезинфекция може да се използва обикновено за унищожаване на микробите във въздуха. В режим 
на дезинфекция PLAZE SAFE W абсорбира въздуха, стерилизира абсорбирания въздух вътре в устройството и 
изпуска чистия въздух навън. Този режим работи много подобно на пречиствателите на въздух, но ефектът е 
по-мощен, тъй като използва фотокаталитична реакция, UV-C светлина (253,7nm) и йонни частици, генерирани с 
плазмена технология. Анионът също се излъчва в този режим.
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Продуктови детайли | Характеристики

Aнионен Режим
Анионният режим може да се активира обикновено за поддържане на приятен въздух вътре. Анионът, 
известен като „въздушен витамин“, е частица без мирис и без вкус, която може да помогне на хората да 
облекчат стреса и да се чувстват енергични. Те се срещат и в природата като гори и водопади. В този режим 
PLAZE SAFE W изхвърля 3 милиона анионни частици в секунда и това спомага за поддържането на хубаво 
качество на въздуха. Този режим не е за дезинфекция, но ограничава витализирането на вируси и микроби във 
въздуха.
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Система за дезинфекция на въздух и повърхности PLAZE SAFE W

Троен филтър

Миещ се предфилтър
(големи частици, коса, 
прах)

HEPA филтър
(фин прах, прахови частици, гъбички, 
чревни бактерии)

Троен филтър Фотокаталитична лампа UV-C лампа Озонова лампа Плазмен йонизатор RCI клетка Озон Генератор

1 2 3 4 5 6 7

CD филтър_Деодориращ филтър
(тютюнев дим, мирис на баня, мирис на 
храна)
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1 2 3 4 5 6 7

Air and Surface Disinfection System of PLAZE SAFE W

Троен филтър               Фотокаталитична лампа             UV-C лампа                            Озонова лампа                 Плазмен йонизатор                      RCI клетка                           Озон Генератор

Фотокаталитична Лампа
Катализаторът е вещество, което насърчава химическа реакция чрез намаляване на енергията на активиране. Това 
означава, че може да ускори химическа реакция или да се случи при по-ниска температура. Въпреки че може да се 
промени физически, катализаторът не се използва след химическата реакция. Светлината осигурява енергията, 
която позволява на катализатора да работи. ОН радикалите, генерирани чрез фотокаталитичната реакция, имат 
по-висок окислителен потенциал от озона и имат отлична стерилизираща сила. Освен това е безопасно, защото 
техният полуживот е много кратък.
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1 2 3 4 5 6 7

Air and Surface Disinfection System of PLAZE SAFE W

Троен филтър       Фотокаталитична лампа                    UV-C лампа                            Озонова лампа                   Плазмен йонизатор                      RCI клетка                         Озон Генератор

UV-C Лампа

Най-често срещаният метод за дезинфекция на въздух е използването на ултравиолетово (UV) лъчение. UV 
лъчението (UV-C) убива бактериите и вирусите, като уврежда ДНК / РНК на клетките на микроорганизмите. Въпреки 
това, UV лъчението може да дезинфекцира въздух близо до лампите, тъй като UV светлината има ограничен 
капацитет на проникване. За разлика от други продукти, които разчитат главно на UV-C лампи, PLAZE SAFE W е 
оборудван с две UV-C лампи и заедно с фотокаталитична лампа, плазмен йонизатор и RCI Cell осигурява 
най-добрите резултати от дезинфекцията.



CU Medical Germany GmbH

PLASMA AIR DISINFECTOR – PLAZE SAFE W

19

1 2 3 4 5 6 7

Air and Surface Disinfection System of PLAZE SAFE W

Троен филтър             Фотокаталитична лампа                UV-C лампа                       Озонова лампа                    Плазмен йонизатор                      RCI клетка                            Озон Генератор

Озонова Лампа

Материалът на озоновата лампа е кварц с висока чистота (повече от 99,9% SiO²), а кварцовата тръба, използвана в 
лампата, предава ултравиолетови лъчи с дължина на вълната 185 nm (генерираща озон дължина на вълната). UV 
лъчите, генерирани и предадени от озоновата лампа, правят реакцията на кислорода във въздуха да генерира 
озон. Полученият озон има силно окисляващо действие, така че има стерилизиращ и дезодориращ ефект. 
Озоновата лампа генерира озон и го дифузиира във въздуха, като позволява стерилизация на не облъчени 
повърхности и упражнява силен дезодориращ ефект.
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1 2 3 4 5 6 7

Air and Surface Disinfection System of PLAZE SAFE W

Троен филтър            Фотокаталитична лампа            UV-C лампа                               Озонова лампа                 Плазмен йонизатор                       RCI клетка                           Озон Генератор

Образуване на плазмено разрядно поле
Образува плазмено разрядно поле 
чрез прилагане на високо 
напрежение към (+), (-) електроди, 
разделя молекулата на водата на Н 
+ и О2-йони.

Образуване на хидроксилен радикал
Високореактивният хидроксилен 
радикал се генерира чрез 
химическа реакция между 
отделени йони и освободени 
електрони от (-) електрод.

Реакция с вирус във въздуха
Високореактивният хидроксилен 
радикал стерилизира връщащите Н
 + йони в края на клетъчната 
мембрана на вируса и бактериите 
във въздуха към водна молекула.

Плазмен Йонизатор
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1 2 3 4 5 6 7

Category Pollutants
Test Condition

Result Certificate
AuthorityChamber Size Test Time Method

Dust

PM 2.5 60L 30 (min) Airborne 95.3% 遠赤外線應用硏究會 (Japan)

Cedar pollen
particulate matter 60L 30 (min) Airborne 92.7% 遠赤外線應用硏究會 (Japan)

Cypress pollen
Particulate matter 60L 30 (min) Airborne 92.1% 遠赤外線應用硏究會 (Japan)

Anti-virus

Influenza A virus (H1N1) 0.2㎥ 0, 10, 30,
60 (min) Airborne 45.1% (10 min)

99.2% (30 min)
Kitasato Univ.

(Japan)

Feline Calicivirus 0.2㎥ 0, 10, 30,
60 (min) Airborne 49.0% (10 min)

97.2% (20 min)
Kitasato Univ.

(Japan)

H5N1_Influenza A subtype 0.085㎥ 0, 10,
30 (min) Airborne 99.9% (10 min)

99.9% (30 min)
Micro bac

(USA)

H7N9_Avian Influenza 0.085㎥ 0, 10,
30 (min) Airborne 99.9% (10 min)

99.9% (30 min)
Micro bac

(USA)

Human coronavirus
*Similar to SARS & MERS 0.085㎥ 0, 10,

30 (min) Airborne 99.9% (10 min)
99.9% (30 min)

Micro bac
(USA)

Zika Virus 0.085㎥ 0, 10,
30 (min) Airborne 97.3% (10 min)

99.9% (30 min)
Micro bac

(USA)

Category Pollutants
Test Condition

Result Certificate
AuthorityChamber Size Test Time Method

Anti-
bacteria

Escherichia coli 8㎥ 240 (min) Airborne 99.8% Korea Conformity
Laboratory (KCL)

Pseudomonas aeruginosa 8㎥ 240 (min) Airborne 99.8% Korea Conformity
Laboratory (KCL)

Staphylococcus aureus 8㎥ 240 (min) Airborne 99.9% Korea Conformity
Laboratory (KCL)

Volatile
Organic

Compound
(VOCs)

Ammonia (NH3) 5L
Gas Bag 240 (min) Airborne 100% Korea Conformity

Laboratory (KCL)

Formaldehyde (CH2O) 5L
Gas Bag 240 (min) Airborne 100% Korea Conformity

Laboratory (KCL)

Toluene (C7H8) 5L
Gas Bag 240 (min) Airborne 100% Korea Conformity

Laboratory (KCL)

Benzene (C6H6) 5L
Gas Bag 240 (min) Airborne 100% Korea Conformity

Laboratory (KCL)

Sulfur dioxide (SO₂) 5L
Gas Bag 240 (min) Airborne 100% Korea Conformity

Laboratory (KCL)

Nitrogen dioxide (NO2) 5L
Gas Bag 240 (min) Airborne 100% Korea Conformity

Laboratory (KCL)

Safety

Ozone 30.4㎥ 720 (min) Maximum 0.002[ppm] Korea Institute of
machinery & material

Inhalation Toxicity - 28 Days Macrography
Pathological Non-toxic Nonclinical Research

Institute, Chemon Inc.

*The performance test report is for plasma module HADES 5 mounted on the products.

Троен филтър        Фотокаталитична лампа                  UV-C лампа                            Озонова лампа                  Плазмен йонизатор                      RCI клетка                         Озон Генератор

Доклад за тест за ефективност

Система за дезинфекция на въздух и повърхности PLAZE SAFE W
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1 2 3 4 5 6 7

Троен филтър             Фотокаталитична лампа                UV-C лампа                         Озонова лампа                 Плазмен йонизатор                       RCI клетка                       Озон Генератор

Комбинирайки висока интензивност на UVX светлината 
със специално разработено хидрофилно покритие от 
редки метали върху инженерна матрица, ActivePure RCI 
клетката (лъчиста каталитична йонизация) намалява 
замърсяванията и миризмите във въздуха и 
повърхността, като същевременно създава супероксидни 
йони и хидропероксиди. Процесът ActivePure се възползва
 от тези бактерицидни и йонизиращи свойства и ги 
комбинира с фотокаталитичните реакции на специфични 
редки и благородни метали, за да създаде лъчиста 
каталитична йонизация.

Система за дезинфекция на въздух и повърхности PLAZE SAFE W

RCI Клетка (Лъчиста каталитична йонизация)
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(Methicillin Resistant) 99.80% reduction
• Escherichia coli 98.10% reduction

• Bacillus spp. 99.38% reduction

• Streptococcus spp. 96.40% reduction

• pseudomonas aeruginosa 99.00% reduction

• Listeria monocytogenes. 99.75% reduction

• Candida albicans 99.92% reduction

• Stachybotrys chartarum 99.93% reduction

Троен филтър           Фотокаталитична лампа                 UV-C лампа                          Озонова лампа                    Плазмен йонизатор                     RCI клетка                        Озон Генератор

RCI Клетка (Лъчиста каталитична йонизация)

Ефекти от RCI™ Технологията
за намаляване броя на често срещаните бактерии и гъбички по повърхности при 24-часово тестване.

Обобщение на резултатите

• Staphylococcus aureus 98.50% reduction

• MRSA – Staphylococcus aureus

Намаляване с използване на RCI (озон при 0,02 ppm)

Система за дезинфекция на въздух и повърхности PLAZE SAFE W
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Система за дезинфекция на въздух и повърхности PLAZE SAFE W

Троен филтър            Фотокаталитична лампа                  UV-C лампа                         Озонова лампа                Плазмен йонизатор                        RCI клетка                         Озон Генератор

Озон Генератор

Озонът, генериран от озоновия генератор, позволява повърхностна стерилизация. Количеството генериран озон 
може да се регулира чрез бутона за интензивност на дистанционното управление.

Интензитет 1: Работа на озоновата лампа
Интензитет 2: Озонова лампа и работа на два озонови генератора 
Интензитет 3: Озонова лампа и четири озонови генератора

Когато работите в плазмен озонов режим, интензитетът по подразбиране е настроен на ниво 3. Интензитетът 
може да бъде променен, дори ако сензорът за откриване на човек е изключен.
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Препоръчително използване на PLAZE SAFE W

Използвайте Режим Дезинфекция през работно време. 

Настройте теймера на Плазма Озон режим след работно време.

Този режим помага да се премахнат евентуално останалите микроби във въздуха и по повърхностите. 
Стерилизацията вече не е борба с PLAZE SAFE W. Можете да настроите графика на устройството да работи на този 
режим ежедневно от 30 минути до 240 минути, като се уверите, че пространството е добре дезинфекцирано. 
Режимът на разграждане на озона се активира автоматично след работа на Плазма Озон режима.

Премахването  на  микроби  и  вируси  е  не  само  по-лесно,  но  и  по-ефективно,  когато  те  се  носят  във  въздуха, 
отколкото когато са на повърхността. Важно е този режим да се използва постоянно.Защото дезинфекцията отнема 
повече време, ако в пространството останат твърде много микроби. Времето, необходимо за дезинфекция, варира в
 зависимост от размера на пространството и начина на почистване на пространството.
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24/7

Сравнете нашия уред за дезинфекция на въздух с други методи за дезинфекция

SAVE COST

Не се нуждаете от 
допълнителен препарат 

за дезинфекция 

Безопасно е да 
поддържате въздуха и 
повърхностите чисти, 
преди пространството 

да бъде замърсено.

Когато се нуждаете от 
дезинфекцие, просто 

включете уреда.

SIMPLE

               PLAZE SAFE W 
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Product Name PLAZE SAFE W

Product Code HPA-130W

Dimensions 1300mm (W) X 325mm (H) X 135mm (D)

Weight 18kg

Voltage AC 220 – 240V, 50/60Hz

Noise Max. 40dB

Power
Consumption

Plasma Ozone Mode Max. 63W

Disinfection Mode Max. 94W

Anion Mode Max. 27W

Ozone Decomposition 
Mode

Max. 88W

Safety Features Voice prompt, Filter replacement notification, Human detection sensor, Ozone sensor

Accessories
Standard: User manual, Wall bracket, Power cord (White), Remote control, Screws, Ozone indicator

Optional: Celling bracket, Power cord (Black)
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