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Решения за 
дезинфекция и хигиена 
с UV- светлина
Тех Индустри България ЕООД е инженерно-търговска фир-
ма, специализирана в доставката на машини, оборудване и 
техническа химия за третиране на повърхности, обезмасля-
ване на детайли, поддръжка и дезинфекция. 
UVC дезинфекцията е един от най-ефективните методи за 
елиминиране на вируси, бактерии, плесени и спори в произ-
водства, клиники, складове и общи помещения. Дезинфек-
цията с UV-светлина има над 80-годишна традиция и сега, 
във времената на генномодифицирани продукти, промиш-
лено производство на храни и устойчиви на антибиотици 
микроби, е по-интересна от всякога. Tech Industry е вече 5 
години лидер на българския пазар в решенията за дезин-
фекция с UVC светлина. UVPro модулите, които предлагаме, 
могат да бъдат вградени във въздуховоди, да се монтират 
на стена или таван, и унищожат до 99% от бактериите и 
вирусите, особено в интервалите между почистването и са 
оптималното решение за лаборатории, лекарски кабинети, 
клиники и др. UVC технологията се развива с бързи темпове, 
сега е по-мощна от всякога- използват се нови материали 
и действа там, където не може да се приложи химия или тя 
вече не действа. Това доведе до ренесанс на UVC технологи-
ята през последните 10 години. 
Тех Индустри България доставя от 5 години на българския 
пазар решенията за UV дезинфекция с немската марка 
UVPro. UVPro модулите действат срещу бактерии, микроор-
ганизми, вируси, мухъл, като по този начин не се образува 
резистентност на бактериите и се избягва употребата на 
химически препарати. Лампите имат над 12.000 ч. издръжли-
вост при непрекъсната работа, с ниски разходи за елек-

троенергия. Корпуса е изработен от неръждаема стомана 
с монтажни отвори с електроника съгласно IP68 и защита 
с тефлоново фолио съгласно IFS и HACCP стандарт. Нашият 
екип инсталира модули за дезинфекция в производствени 
халета, въздуховоди, вентилация и климатични инсталации, 
транспортни ленти, лаборатории, клиники, хладилни скла-
дове, офис помещения.
UVPro модулите V- серия за дезинфекция на въздух гаран-
тират пречистена и свободна от микроорганизми среда. 
Използват се за дезинфекция в лаборатории, лекарски 
кабинети, складови и офис помещения. Монтират се лесно, а 
затвореният им корпус гарантира безопасна работна среда 
за работещите в помещенията. Предлагат се варианти за 
помещения от 50 м3 до 800-1000 м3.

Серията UVpro FM позволява инсталация на UVpro лампи за 
дезинфекция в съдове, резервоари и канали на климатична-
та инсталация. UVpro FMD могат да се използват като двойни 
облъчватели. Фланцовите модули имат висококачествена 
електроника за стартиране за оптимална работа с UVpro 
лампите. По този начин се гарантира максимална мощност и 
трайност. Технологията с висока честота осигурява отлич-
на ефективност и ниска консумация на енергия. Всички 
компоненти отговарят на германската директива VDI 6022 за 
хигиена на сгради и помещения. 

Облъчвателите за стена или таван UVpro WDS се използват 
за дезинфекция предимно в производствени и складови 

за производствени и офис помещения, лекарски кабинети, складове, хладилни камери, 
климатични инсталации и вода 

UVpro V500, Индустриален вентилационен модул 
 Високо разпределение на UVC-дозите, чрез оптимална техника на 
завихряне

Единичен (FM) или двоен (FMD) UVpro-модул
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UVpro WDS
Облъчвател за стена или таван с разнообразно приложение

помещения. Могат да бъдат монтирани както на стената, така 
и на тавана, като рефлекторът се върти на 360° и позволява 
множество позиции – например през деня може да се насо-
чи нагоре, като бива дезинфекциран въздуха в помещението 
над работещите в него хора, а през нощта може да се насочи 
директно към работните повърхности.

Решението за дезинфекция на индустриални, процесни, 
охлаждащи и питейни води е водният реактор UVpro EWR.  
Продуктовата гама обхваща разнообразни размери и 
мощности – от микро-реактор с капацитет 60 л./час за водно 
охлаждане на медицинска апаратура, до реактори с индус-
триално приложение и капацитет на дезинфекция от 300 m³/
час.

UVC-третирането на въздуха и помещенията унищожава 
бактериите още преди те да се пренесат върху продуктите и 
повърхностите. UVpro унищожава бактериите там, където те 
се появяват, без остатъци, като по този начин гарантира 24/7 
хигиена на въздуха, водата и помещенията. 
UV уредите НЕ са подходящи за домашна употреба. За да се 
гарантира безопасната експлоатация на UVPro модулите, Тех 
Индустри България обслужва само фирмени обекти. 

Свържете се с нас за техническа консултация на 0894656386, 
sales@techindustrybg.com и разгледайте на нашия сайт 
снимки и информация от проекти при наши клиенти: uvpro.
techindustrybg.com.

UVC - дезинфекция с 
модули UVpro

срещу бактерии, микроорганизми, вируси, мухъл
без химически препарати и без остатъци

лесен монтаж в климатични и производствени инсталации

Тех Индустри България ЕООД
Официален представител за България
тел. +359 894 656 386
e-mail: sales@techindustrybg.com
 


