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     Пречиства от мазнини, бактерии, вируси, спори на мухъл, дим и 
лоши миризми в кухни на ресторанти и производствени цехове за 
храни.

     Техническите принципи са взети от природата за пречистване на 
въздуха от миризми, бактерии и вируси с ултравиолетовите лъчи на 
слънцето. При пречистването на въздуха с компактните апарати на 
UVtech се използва много по-малко ултравиолетови лъчи от 
слънчевите, но ефекта е достатачен за отстраняване на миризмите, 
бактериите и вирусите до 99%.

     Оборудването произвежда по един контролируем начин ултра- 
виолетови лъчи с дължина на вълните, които променят кислорода (О2) 
във въздуха в озон (О3). Озона е свободен радикал и поради това 
влиза в реакция много лесно с органични вещества като мазнини, дим 
от цигари и лоши миризми. Тъй като озона е реактив, оксидират и 
микроорганизмите, като бактерии, вируси и спори на мухъл, затова 
има дезинфекциращо действие. По време на реакцията се образуват 
само 100% биологично разградими субстанции, като вода, кислород, 
въглероден двуокис - вещества които нямат мирис и не са запалими.

     UVtech  системата работи без използване на химикали, по естесвен 
и екологиен начин и произвежда субстанции, които не замърсяват 
природата. 

     Мазните пари във въздуха са пречка за ефективно рекоопериране 
на енергията и представляват голям риск от пожар. Традиционите 
филтри са недостатъчно ефективни за да спрат отлагането на 
мазнини във вентилационната ситема. Не се решава и проблема с 
миризмите.

     Системата UVtech ZERO разрушава мазнините и с това намалява 
отлаганията на мазнини във вентилационните канали.
Друго предимство е възможността пречистения въздух да бъде 
използван отново за отопление.

     Системите за пречистване на въздух могат да бъдат използвани 
при производството на храни или при преработката на отпадъци за  
отстраняване на вируси, бактери и миризми в околната среда. Така 
хората живеещи и работещи в близост ще запазят добро качество на 
живот и работа.
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