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Сертификати



➢ UV-C тела на PHILIPS, работещи в диапазона на UV спектър на светлината (253.7 nm). 

➢ Осветител от специално стъкло, филтриращо вредната- O3-формираща  радиация с дължина на 
вълната 185nm.- OZONE-FREE- гарант за безопасната му работа в присъствие на хора и животни

➢ Мощните UV-C източници използвани в уредите на Quantum Medical, посредством своето лъчение 
унищожават всички вируси, бактерии, плесени и микроорганизми

Quantum Medical 
Talisman & PureAIR



Двойна екранировка на уредите с цел безопасност при работа

Външното екраниране - посредством стомана, покрита със специална антибактериална боя,

✓ възпрепятства върху повърхността на устройството да се задържат вируси и бактерии.

✓ БЕЗ пожълтяване или отделяне на директна или индиректна ултравиолетова светлина.

Вътрешното екраниране – ползва се неръждаема стомана с огледална повърхност.

✓ служи и за рефлектор и усилва лъчението с 28%, така подобрява ефективността на уреда.

Quantum Medical Talisman & PureAIR притежават два мощни, тихи и UV-C устойчиви вентилатора.

✓ Чрез тях въздуха се вкарва в камерата където се извършва дезинфекцията.

Дезинфекция до 120 m3/час.



Quantum Medical Talisman & PureAIR – принцип на работа

1. Въздуха постъпва в уреда- посредством 2 вентилатора разположени в горната му част

Мръсния въздух постъпва в уреда през отвор разположен в долната задна част на устройството, който е

защитен с метални ПРЕФИЛТРИ, служещи за улавяне на твърди частици с изключително висока ефективност-

лесни за почистване и за многократна употреба.

2. Попадайки в специалната работна стерилна камера за дезинфекция /изградена от неръждаема стомана/,

мръсният въздух се облъчва с мощен 95W UV-C източник на PHILIPS. .

Камерата се изработва индивидуално за всеки уред. Изчислява в зависимост силата на лъчение породено от

UV-C източника, мощността и скоростта на въздухопотока, които са необходими UV-C (253,7nm) да проникне в

клетъчната стена на микроорганизма и високоенергийните фотони на UV-C да се абсорбират от клетъчните

протеини и ДНК / РНК.

При този процес UV-C уврежда протеиновата структура, причинявайки нарушаване на метаболизма.

В следствие на това ДНК / РНК е химически променена, организмите НЕ МОГАТ да се метаболизират и да се

възпроизвеждат, НЕ МОГАТ да причиняват болести. В този момент уредът е извършил дезинфекция.



Quantum Medical PureAIR vs. Quantum Medical Talisman

✓ PureAIR: UV-C осветителя и електрониката към него на OSRAM, използвани

в Talisman, са заменени с такива на PHILIPS с цел още по- ефективна

работа. Подобрение след тестовете- над 10%.

✓ PureAIR: Добавен е TiO2 филтър, който посредством фотокатализата,

която се получава при облъчването му с UV-C светлина с дължина на

вълната 253.7nm., помага да се подобри производителността на уреда и

радикално подобрява качеството на въздуха, като намалява миризмите и

унищожава микроскопичните частици, които могат да доведат до

заболяване.

✓ Фотокаталитична технология е крачка напред спрямо въздушните филтри, 

които се ползват до момента, поради способността й да атакува плесени, 

вируси и бактерии във въздуха и на повърхностите. 



Технически характеристики



Употреба и Партньори

✓ Болнични стаи, Операционни, Клиники, Лаборатории;

✓ Фармацевтична и хранителна промишленост;

✓ Офиси, Училища, Търговски обекти, Детски градини;

✓ Хотели, ветеринарни клиники и публично затворени места.

✓ Детска клиника по неврология- Пловдив

✓ Детска клиника по неврология- София

✓ Болница св. Георги- Пловдив

✓ Good Mills / София Мел/ - София

✓ VW- Пловдив

✓ Александровска болница- София







Quantum Medical Group
Ви Благодари за отделеното 

време 


