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كيف يمكن لشركة ألترافيوليت مساعدتك

الكفاءة والسالمة

استخدام ا شعة فوق البنفسجية والفالتر

من ناحية أخرى إن تنظيف 

الملفات يشبه معالجة ا�عراض. 

فباستخدام أجهزة مكافحة 

الجراثيم باستخدام ا�شعة فوق 

البنفسجية من شركة أمريكان 

ألترافيوليت، وهو ما يحقق المزيد 

اكثر من معالجة المرض.

تزيــد أجهــزة المضــادة للجراثيــم باســتخدام ا�شــعة فــوق البنفســجية مــن قيمــة جميــع 

ــر  ــة عم ــام وإطال ــاءة النظ ــادة كف ــالل زي ــن خ ــواء م ــر اله ــزة تدوي ــواء وأجه ــف اله ــزة تكيي أجه

ــف  ــدة تكيي ــالل وح ــن خ ــن م ــذي يم ــواء ال ــة اله ــالل معالج ــن خ ــك م ــى ذل ــة إل ــة. إضاف المروح

الهــواء الخاصــة بــك بضــوء ا�شــعة فــوق البنفســجية يمكنــك أن تقلــل أو تتخلــص مــن الملوثــات 

والخميــرة  الفطريــة  والقوالــب  والفيروســات  البكتريــا  (مثــل  إيــه  إن  دي  داخــل  المحمولــة 

ا�فــراد  وتزويــد  والبروتــزوا) 

ــازل  ــي المن ــب وف ــي المكات ف

صـحـــــة  اكـــثــــر  بـــهــــواء 

مـــن  فـأكـثـــر  للــتــنــفـــس، 

ــرات  ــب عش ــم تركي ــام ت ٧٥ ع

ا�الف مــن أجهزتنــا بســالمة 

فــــــــي الـمــســتــشــفــيـــات 

ومـــحــطــــات  والـــعـيـــادات 

المــعــالــجـــــة والــمـكــــاتب 

التصنيــع  ومواقــع  التجاريــة 

ا�خــرى   التجاريــة  والمنشــآت 

ا�مـاكـــن  مـــن  والـعـديـــد 

الســكنية ا�ســرية والفرديــة 

في جميع أنحاء العالم 

علــى الرغــم انــك ال تــزال بحاجــة إلــى الفالتــر والتــي يمكنهــا أن تتصيــد التــراب واللقاحــات 

والجزيئــات ا�خــرى لتتخلــص بالفعــل مــن البكتريــا الضــارة والفيروســات مــن مجــرى الهــواء 

ــام  ــذه ا�جس ــي ه ــا يعط ــو م ــجية وه ــوق البنفس ــعة ف ــوء ا�ش ــة ض ــى إضاف ــة إل ــك بحاج فإن

الدقيقــة التعقيــم ولذلــك يجعلهــا عاجــزة عــن التكاثــر، وهــي عمليــة رديئــة وباهظــة التكلفــة. 

وفــي الواقــع تعتمــد العديــد مــن تكنيــكات التنقيــة علــى محاليــل ســامة و/ أو قابلــة لالشــتعال 

وهــي خطيــرة والتــي يمكنهــا أن تقلــل مــن عمــر الملــف. كمــا يمكــن للتنظيــف أن يتــرك بعــض 

ــيكون  ــل س ــة أن الح ــم لدرج ــكل محك ــا بش ــة ويضغطه ــف الزعنف ــي منتص ــة ف ــواد عالق الم

في استبدال الملف.
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العائد على االستثمار

ا�جهــزة  المضــادة للجراثيــم باســتخدام ا�شــعة فــوق البنفســجية هــي حــل خالــي مــن 

العمالــة ال تــؤذي أي مــن الســاكنين أو المعــدات أو تجهيــزات فــي المبانــي أو مقــار اÉقامــة 

�نهــا ال تســبب أيــة ملوثــات أوزون أو ملوثــات ثانويــة. كمــا أنهــا تحافــظ علــى الملفــات 

نظيفــة دائمــا وأبــدا وهــو مــا يمكــن أنظمــة التبريــد والتكييــف مــن ا�داء كمــا هــو مخطــط 

لهــا منــذ البدايــة وهــو مــا يؤكــد مــن كفــاءة النظــام ويطيــل مــن حيــاة المعــدات ويقلــل 

مــن تكاليــف الطاقــة والصيانــة. وغالبــا مــا يدفــع العمــالء شــهور فقــط ويوفــرون آالف 

المعالجــة  محطــات  فــي  أمــا  المتواصلــة.  والصيانــة  الطاقــة  تكاليــف  مــن  الــدوالرات 

فســتاهم أيضــا فــي تحســين جــودة المنتــج وزيــادة العائــد وفتــرات أطــول للتخزيــن. إضافــة 

إلــى ذلــك فهــي تلعــب دورا هامــا فــي تحســين جــودة الهــواء. وتتلخــص ا�جهــزة  المضــادة 

ــة  ــات االزج ــاذة والتكوين ــح الش ــن الروائ ــجية م ــوق البنفس ــعة ف ــتخدام ا�ش ــم باس للجراثي

بيــن  مــا  تتــراوح  حــرارة  درجــات  فــي  تتواجــد  التــي  والبكتريــا  للعفــن  المصاحبــة 

٥٠ – ٧٠ فهرنهايــت وعنــد تواجــد الرطوبــة الغيــر مناســبة صحيــا لجميــع المبانــي وشــاغليها 

من السكان. ويعني مصطلح الموظفين ا�صحاء إنتاجية أفضل وأوقات مرض أقل. 

ــه  ــات دي إن إي ــجية ملوث ــوق البنفس ــعة ف ــم  ا�ش ــر- تهاج ــجية للتطهي ــوق البنفس ــعة ف ا�ش
المحمولة في الهواء وعلى ا�سطح وتجعلها عاجزة عن التكاثر

كثيــرا  وفرحــت  تأثــرت  لقــد  رائعــة  المصابيــح  "إن 

الــذي  الوقــت  فــي  البضائــع  وصلــت  لقــد  بخدمتكــم- 

حددتمــوه، فقــد وصلــت اللمبــات الكوارتــز الطويلــة كقطــع 

غيــار فــي الوقــت الــذي حددتمــوه. كمــا أن ا�جهــزة  تعمــل 

افضــل حتــى ممــا ذكرتــم، لقــد ركبــت بعضهــا فــي حجــرة 

ــف  ــد وتكيي ــام تبري ــا نظ ــث لدين ــخة حي ــي متس ــرف صح ص

رطــب ننظفــه أســبوعيا حتــى يعمــل بشــكل مناســب. إن 

أن  �حــد  يمكــن  ال  فظيعــة  رائحــة  بهــا  الغرفــة  هــذه 

يتخيلهــا. لقــد ركبــت لمبــات وخــالل يوميــن اختفــت الرائحــة. 

أن أمريــكان ألترافيوليــت قــد حولــت حياتنــا بالفعــل إلــى 

حيــاة أكثــر أمانــا، واكثــر متعــة بســبب قيامهــا با�عمــال 

ــى  ــة عل ــاعدتنا والمحافظ ــم لمس ــكرا لك ــذارة. ش ــر ق ا�كث

سالمتنا."

مجموعة أمريكان ألترافيوليت

لرف سي سي
جون

قسم ا�نظمة الكهربائية 

بإحدى المستشفيات الكبرى

ملف التبريد  النظيف

www.auvhvac.com زورا موقعنا
٣لمزيد من المعلومات حول المنتج
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لماذا أمريكان ألترافيوليت

تاريخنا

ما الذي يجعل شركة أمريكان ألترافيوليت مختلفة

ا جهزة المضادة للجراثيم باستخدام ا شعة فوق البنفسجية

من شركة أمريكان ألترافيوليت:

قامــت شــركة أمريــكان ألترافيوليــت بتصنيــع ا�جهــزة  المضــادة للجراثيــم باســتخدام 

ا�شــعة فــوق البنفســجية منــذ عــام ١٩٦٠ أي أننــا لدينــا خبــرة اكبــر مــن ٣٥ عــام مقارنــة 

بمنافســينا. وتعمــل اكثــر من ٦٠,٠٠٠ مــن هذه المنتجات بأمان في كل من المستشــفيات 

والمعامــل وغــرف التنظيــف ومكاتــب ا�طبــاء والمبانــي التجاريــة ومصانــع تصنيــع 

ا�طعمــة والمســاكن فــي جميــع أنحــاء العالــم- وفــي أي مــكان يهتــم بتواجــد 

ــا  ــي تكنولوجي ــر ف ــد ا�كب ــي الرائ ــت ه ــكان ألترافيولي ــركة أمري ــف. أن ش ــواء النظي اله

ا�شــعة فــوق البنفســجية، وال تــزال ملتزمــة بتقديــم المعــدات عاليــة الجــودة بأســعار 

زهيدة.

ــركة  ــن ش ــجية م ــوق البنفس ــعة ف ــتخدام ا�ش ــم باس ــادة للجراثي ــزة  المض إن ا�جه

أمريــكان ألترافيوليــت أجهــزة فريــدة. فهــي تتميــز باللمبــات عاليــة المخــرج  والتــي 

ــا ال  ــا أن لمباتن ــرى. كم ــركات ا�خ ــا الش ــي تعرضه ــات الت ــن اللمب ــر م ــاءة أكب ــدم كف تق

تفقــد طاقــة مضــادة للجراثيــم بدرجــة كبيــرة عنــد تقــل درجــات الحــرارة داخــل شــبكة 

التبريــد والتكيــف وهــو مــا يمكنهــا مــن قتــل المزيــد والمزيــد مــن الفطريــات والبكتريــا 

في درجات الحرارة المختلفة وبمعدل سرعة يفوق ا�خرين.

•  تقــاوم الرطوبــة والتــي تمنــع التــأكل بأطــراف اللمبــة والتوصيــالت الكهربائيــة التــي تقصــر 

من عمر اللمبة (أجهزتنا تتجاوز أعمارها اللمبات ا�خرى)

•  تتميز بلمبات حاصلة على براءة االختراع يسهل تركيبها واستبدالها.

•  ضمان عامين على اللمبات مع تخفيض قدره ٢٠٪ فقط في المخرج على مدار عامين.

•  ضمان عشر سنوات لصابونة الموازنة 

•  لمبات خضراء "بيئية" (≤ ٨ مجم من الزئبق).

•  تم التصنيع والتجميع واالختبار في الواليات المتحدة ا�مريكية.

•  مصممــة Éشــعاع ملــف التبريــد  المباشــر، كمــا أن أنظمــة اللمبــة المزدوجــة تطهــر أيضــا 

من خالل المرور بالهواء. 

•  لمبات مؤشر اختياري Éخبار العمالء متى تنتهي أعمار اللمبات.

•  الصيانــة: ببســاطة شــديدة امســح اللمبــة بقطعــة قمــاش رطبــة عنــد أداء تنظيــف الفلتــر 

المنتظمة  لست بحاجة إلى إجراء أية أعمال صيانة إضافية

٤
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تصنــع شــركة أمريــكان ألترافيوليــت مجموعــة مــن ا�جهــزة  المضــادة للجراثيــم باســتخدام ا�شــعة فــوق البنفســجية 

وهــي مثاليــة لالســتخدامات التجاريــة بمــا فــي ذلــك فئــة ســي ســي، فئــة دي ســي (المعلقــة بأنابيــب)، فئــة ســي كــي، 

فئة إن سي (نيما) وفئة آي سي آر.

ففئــة ســي ســي (ملــف التبريــد  النظيــف) مــن ا�جهــزة المضــادة للجراثيــم والموجــودة علــى جانــب الصــرف مــن ملــف 

التبريــد تعــرض ســطح ملــف التبريــد  ووعــاء الصــرف إلــى ضــوء ا�شــعة فــوق البنفســجية ومــن ثــم يتخلــص مــن الملوثــات 

ــن  ــه ل ــاء علي ــر. وبن ــن التكاث ــزة ع ــح عاج ــم تصب ــن ث ــا وم ــالل تعقيمه ــن خ ــه م ــى دي إن إي ــة عل ــوا والقائم ــة ج المحمول

تتكون الفطريات والبكتريا أو تدخل إلى مجرى الهواء

إضافة إلى ذلك، تضم خصائص ا جهزة المضادة للجراثيم باستخدام
ا شعة فوق البنفسجية فئة سي سي (ملف التبريد  النظيف) كل مما يلي: 

•    التخلص من عملية التنظيف اليدوية والكيميائية للفطريات ونمو البكتريا المكلفة  من ملفات التبريد

•    المحافظة على  ملفات التبريد كما لو كانت جديدة – حيث لن يكون هناك فقد لكفاءة التبريد. 

•    اطالــة عمــر المروحــة الن ملفــات التبريــد تظــل نظيفــة وال يمكــن للمروحــة أن تعمــل بقــوة لدفعــة نفــس الكميــة مــن 

الهواء التي كانت مطلوبة اذا كان النظام متسخا. 

•    تحسين بيئة العمل واÉنتاجية �ن العمال يطلبون وقت راحة اقل نتيجة للمرض

المنتجات التجارية

مثالية لالستخدام بالقرب من ملفات التبريد وأوعية الصرف. 

جميع وحدات سي سي (الملف النظيف) تتميز بتصميم 

مضاد للرطوبة وتوفر مخرجات أشعة بنفسجية رائدة في 

عالم الصناعة لضمان تدمير البكتريا

والفطريات

الفئة سي سي (الملف النظيف)

تصميم أحادي الطرف
لسهولة االستبدال

تصميم مقاوم للرطوبة وهو ما يزيد
من الحماية ضد التقلبات السريعة في
درجات الحرارة والهواء والرطوبة التي
تتداخل في العمل

عاكس مطلي

سي سي (الملف النظيف) مثالية
للتركيبات الكبيرة وتسمح بوضع

اللمبة في إعدادات ملف تبريد غير مثالية

إعدادات لمبة سي سي
(الملف النظيف) أحادية

•  ضمان عامين على اللمبات مع انخفاض ٢٠٪ فقط 

في المخرج على مدار العامين.

•  اعلى لمبات مخرج (٨٠٠ أمبير)

•  لمبات صديقة للبيئة (≤ ٨ مجم من الزئبق). 

•  سهولة التركيب/ االستبدال

•  جســم مــن االســتنليس اســتيل مــع عاكــس 

مطلي.

•  خيــارات منــع انفجــار ١٢٠/ ٢٣٠/ ٢٧٧ فولــت تســمح 

لها بالتشغيل في أي مكان في العالم. 

•  عشرة سنوات ضمان لصابونة الموازنة  

•  ٥ أحجــام: مــن ١٩- ٦٥ بوصــة مــع إعــدادات لمبــة 

فردية أو لمبتان.

لمنــع  الرطوبــة  مقاومــة    •

ــح  ــة أن تصب ــالت الكهربائي التوصي

عديمة النفع نتيجة للرطوبة.

•  مصنفة لدى معامل التأمين

مميزات سي سي (الملف النظيف)

www.auvhvac.com زورا موقعنا
لمزيد من المعلومات حول المنتج



عندمــا يصبــح تلــوث مجــرى الهــواء بالفطريــات والبكتريــا هــو الشــاغل الرئيســي، يجــب حينهــا اســتخدام ا�جهــزة  

المضــادة للجراثيــم باســتخدام ا�شــعة فــوق البنفســجية فئــة دي ســي (المعلقــة بأنابيــب). ويتــم وضــع أجهــزة 

دي سي (المعلقة بأنابيب) في جميع ا�نابيب ويمكن أيضا وضعها في مجرى الهواء الراجع.

ــن  ــي يمك ــان والت ــدة أو لمبت ــة واح ــدادات لمب ــي إع ــا) ف ــي (نيم ــة إن س ــم فئ ــة الجراثي ــزة مقاوم ــد أجه تتواج

تركيبها خارج وحدات تكييف الهواء بالسطح أو شبكات ا�نابيب

اللمبــات  متعــددة  للمســتخدم  صديقــة  بنفســجية  فــوق  أشــعة  أجهــزة 

ومعلقــة بأنابيــب تعالــج مجــرى الهــواء وتســمح بالوصــول إلــى اللمبــات بــدون 

الحاجة إلى إنزال الجهاز من أنابيب التعليق 

٤ لمبات 

فئة دي سي 

(متوفرة أيضا  بشكل مؤلف من لمبتين)

المنتجات التجارية
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خصائص الفئة دي سي (المعلقة بأنابيب)

الفئة دي سي (المعلقة بأنابيب)

تتميــز بتصميــم خارجــي معلــق خارجيــا، تشــمل هــذه ا�جهــزة تبييتــة لمقــاوم 

للطقس نيما ٤ إكس وهو ما يجعلها مثالية لوحدات تكييف الهواء الخارجية

فئة إن سي (نيما) 

•  ضمــان عاميــن علــى اللمبــات مــع انخفــاض 

٢٠٪ فقط في المخرج على مدار العامين.

•  اعلى لمبات مخرج (٨٠٠ أمبير)

•  لمبات صديقة للبيئة (≤ ٨ مجم من الزئبق). 

ــة  ــت بحاج ــتبدال (لس ــب/ االس ــهولة التركي •  س

إلى فك الجهاز من ا�نبوب)

ــم  ــان دع ــع قضب ــة م ــى ٤ لمب ــة إل ــدد ٢ لمب •  ع

وهــو مــا يحســن مــن القــوة الهيكليــة ويســاعد 

في مجار هواء عالية السرعة. 

ــال  ــق اÉدخ ــة: عم ــن ١٤- ٤٥ بوص ــام: م •  ٥ أحج

يعادل ٢ أو ٤ لمبة لكل جهاز 

ــأن تظــل اللمبــات مكانهــا  •  آليــة غلــق تســمح ب

وتســمح بســهولة االســتبدال دون فــك ا�جهــزة 

من القنوات. 

•  إعــدادات نمطيــة (أي ٦ أو ١٠ لمبــات، عمق إدخال 

٦٧ بوصة، ... الخ)

٦
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خصائص الفئة سي كي

أجهــزة  حلــول  هــي  كــي  ســي  الفئــة  تعتبــر 

ا�شــعة فــوق البنفســجية ا�ساســية وا�قــل 

ــف  ــد والتكيي ــات التبري ــازة لتركيب ــة والممت تكلف

وتشــمل  التبريــد.  ملفــات  علــى  القائمــة 

الخصائص كل مما يلي: - 

•  لمبات ذات مخرج عالي (٨٠٠ م أ)

•  توصيالت مضادة للماء

•  كالبــات تعلــق بالدائــرة (حــل توصيــالت قضبــان 

حديدة بسيط وغير مكلف)

•  حتــى ٨ كابــح موازنــة معلقــة فــي كل ملحــق،           

وتشمل لمبة بيان ليد

•  التشغيل على جهد ١٢٠- ٢٧٧ ف، ٥٠/ ٦٠ هرتز.

•  تتوافر لمبات ١٨ و ٢٤ و ٣٦و  ٤٨ و ٦٠ بوصة.

•  خيار لمبات مقاومة لالنفجار

• عاكسات اختيارية

مميزات الفئة آي سي آر

•  تقلــل البكتريــا، والفيروســات والطفيليــات مــن 

خالل المرور لمرة واحدة في جهاز آي سي آر. 

•  أحجــام مخصصــة �نابيــب فرديــة ومعــدل 

أيــة  بــدون  للميكروبــات  مرغــوب  تخفيــض 

رسوم إضافية.

•  معدالت الخفض تصل إلى ٩٩٫٩٪ (اعتمادا على 

الميكروب).

•  التركيــب فــي دقائــق، تأتــي فــي هيــكل جاهــز 

جــدار  فــي  بســهولة  إلحاقــه  يتــم  للتجميــع 

غرفة االمتالء.

•  يســمح التركيــب فــي المجــرى الســفلي فــك أو 

التبريــد،  ملــف  علــى  البيــو  الطبقــة  منــع 

ــول  ــد للحص ــف التبري ــم مل ــى دع ــظ عل ويحاف

على افضل خصائص لنقل الحرارة.

•  تحتوى اللمبات البيئية ≤ ٨ مجم من الزئبق. 

اللمبــة  عمــر  علــى  عاميــن  حصــري  ضمــان    •

عالية المخرج. 

•  ال تحتــاج إلــى صيانــة خــالف تغييــر اللمبــات كل 

عامين

مجموعــة ذاتيــة التجميــع لعمــالء أو آي إم حيــث ال تكــون الفئــة ســي ســي 

(ملف التبريد) مطلوبة

الفئة سي كي

مصممــة بشــكل عــادي حســب االســتخدام للمناطــق الهامــة والتــي تتطلــب 

مرور الهواء و/ أو تعرض السطح المباشر لÜشعة فوق البنفسجية

تــم تصميــم أجهــزة الفئــة آي ســي آر عاليــة المخــرج إنتــاج شــركة أمريــكان ألترافيوليــت علــى وجــه الخصــوص �نظمــة 

مناولــة الهــواء كبيــرة الحجــم والتــي تخــدم المناطــق الهامــة حينمــا يتطلــب مســتوى عــال مــن التطهيــر. وهــي تأتــي 

فــي هيــكل جاهــز للتجميــع والتــي يمكــن تعليقهــا بســهولة علــى ملفــات تبريــد لتقــدم التطهيــر المرغــوب لمجــرى 

الهــواء وملــف التبريــد لحمايــة الموظفيــن مــن البكتريــا أو الفطريــات أو الفيروســات أو الطفيليــات غيــر المرغوبــة التــي 

تنتقل في مجرى الهواء

الفئة آي سي آر

٨



المنتجات التجارية

٩

إن ا�طقــم البديلــة دي إي مــن شــركة أمريــكان ألترافيوليــت هــي تحديــث مباشــر 
لجميــع أجهــزة ســتيرل آيــر "دي إي" (١٨ و ٢٤ و ٣٠ و ٣٦ و ٤٢ بوصــة، بتــرددات ١٢, ٢٠٨/ ٢٣٠ 
فــوق  با�شــعة  لمبــات  آر  إي  دي  خصائــص  وتتميــز  هرتــز)   ٦٠  /٥٠ ف،   /٢٧٧ أو 
البنفســجية منخفضــة الزئبــق عاليــة المخــرج بضمــان عاميــن وتأتــي بضمــان كامــل 

لصابونة الموازنة

ا طقم البديلة دي إي

ــب  ــد تركي ــل أو عن ــد العم ــن عن ــة العي ــي لحماي ــاع واق ــارات وقن ــون، نظ ــات عي واقي
مصابيح ا�شعة فوق البنفسجية.

منذ عام ١٩٦٠ تصنع شركة أمريكان ألترافيوليت اكثر من ٦٠,٠٠٠ منتج ناجح لالستخدام في االماكن التجارية والسكنية. وفيما يلي بعض من الشركات العديدة التي نفخر بخدمتها: 

أجهزة السالمة

عمالئنا

•  مركز البرت إينشتاين الطبي

•  أمريكان هوم بروداكتس

•  أمريكان سيانميد

•  أرنيزور – بوش

•  إيريست البراتوريز

•  معامل باكسترز، بي آر

•  بيكتون ديكسنسون

•  بوردين فودز

•  بريستلو ماير سكويب

•  مستشفى بوبنك

•  كامبيل صوب

•  المركز الطبي لمستشفى ا�طفال ببوسطن

•  كوكا كوال

•  جامعة كورنيل

•  كولجان لتبريد المياه، كينجستون، أونتاريو

•  ديل مونت

•  د/ بيبر /٧ آب

•  دوبونت

•  مركز إي آي دوباند الطبي

•  إيلي ليلي

•  فيبرج

•  فلترادين، إسرائيل

•  جنرال فودز

•  جيربر بروداكتس

•  جينيس

•  هاينز

•  هيرسنييز

•  هاورد جونسون

•  آي بي إم

•  معهد أبحاث ا�مراض المعدية

•  جامعة جونز هوبكينس

•  البراتوري تشيلي ش م

•  ليدريل البراتوريز

•  إم & إم/ مارس

•  ميرك

•  ميثوديست للرعاية الصحية بسان أنطونيو

•  مستشفى ميثوديست

•  مينت ميد

•  شركة مونسانتو

•  وزارة الصحة بوالية نيويورك

•  جامعة والية أوهايو

•  أورثو دياجنوستيكس

•  مزارع بيبريدج

•  بيبسي كوال

•  جامعة برنستاون

•  بروكتور & جامبل

•  رالستون بورينا

•  سيفتي كروس

•  مركز سان فرانسيس الطبي

•  مستشفى سان جوزيف

•  ٣ – إم

•  يونيو كاربيد

•  مستشفيات الجيش ا�مريكي والقوات

   الجوية والمستشفى البحري

•  وزارة الزراعة ا�مريكية

•  إدارة الطعام والغذاء ا�مريكية

•  مستشفى إدارة المحاربين القدماء

   ا�مريكيين 

•  دبليو آر جريس

•  مستشفى رايت التذكاري

www.auvhvac.com زورا موقعنا
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نظف الهواء مع
أمريكان ألترافيوليت

مراجعة
احدث

البيانات

محدث بتاريخ
٢٠١٨/١/١٠

تقرير أبحاث ا�شعة فوق البنفسجية

صنعــت شــركة أمريــكان ألترافيوليــت أجهــزة مضــادة للجراثيــم 
ــد  ــات التبري ــي تطبيق ــجية ف ــوق البنفس ــعة ف ــتخدام ا�ش باس
والتكييف منذ عام ١٩٦٠- أي ٣٠ عام قبل أي من منافسينا. ويوجد 
حاليــا اكثــر مــن ٥٠,٠٠٠ جهــاز مــن هذه ا�جهــزة تعمل بســالم في 
فــوق  با�شــعة  ا�جهــزة  وتزيــد  العالــم.  أنحــاء  جميــع 
ســي)  دي  (فئــة  با�نبــوب  تنظيــف  فئــة  مــن  البنفســجية 
ــع  ــة جمي ــن قيم ــي) م ــي س ــة س ــد (فئ ــف التبري ــف بمل والتنظي

ــاءة  ــادة كف ــالل زي ــن خ ــواء م ــف اله ــة تكيي أنظم
النظــام وإطالــة عمــر المروحــة. إضافــة 

إلــى ذلــك تعالــج أجهــزة أمريــكان 
ــذي  ــواء ال ــت اله ألترافيولي

يمر بها.

مــن خــالل وحــدات التبريــد والتكييــف مــع 
والتــي  البنفســجية  فــوق  با�شــعة  لمبــة 
إيــه  إن  تتخلــص مــن ملوثــات دي  أو  تقلــل 
المبانــي  قاطنــي  وتــزود  جــوا  المحمولــة 

بهواء اكثر صحة للتنفس.

اتصــل بشــركة أمريــكان ألترافيوليــت اليــوم، 
ــر  ــا لتقري ــواء وفق ــة اله ــي تنقي ــنعمل عل س
إلــى  وإضافــة  البيئيــة.  الحمايــة  وكالــة 
تنظيــف الهــواء فــي عمارتــك سنســاعدك 
التبريــد  نظــام  كفــاءة  ضمــان  علــى 
والتكييــف وإطالــة عمــر ا�جهــزة وتقليــل 

تكاليف الطاقة والصيانة لديك. ــوق  ــعة ف ــزة ا ش ــع أجه جمي
البنفســجية لشــركة أمريــكان 
فــي  مصنعــة  ألترافيوليــت 
ــة  ــدة ا مريكي ــات المتح الوالي

وتتميز بمايلي: 
•  لمبات عالية المخرج (٨٠٠ م أمبير)

•  لمبات بيئية  (≤ ٨ مجم من الزئبق).

•  سهولة التركيب واالستبدال

•  لمبات حاصة على براءة االختراع

تتميز أجهزة الفئة سي سي 
بتصميم مقاوم للرطوبة وسهولة 
التعليق في اÉعدادات المتنوعة لمرور 
تطهير الهواء و/ أو ملفات التبريد اÉشعاعي 
وأوعية الصرف

سي سي
بتصميم

تشير دراسات أبحاث الحكومة الجديدة إلى
أن أمريكان ألترافيوليت تقود المنافسة في

الجرعة الفعالة في كفاءة وات.

تقرير يونيو ٢٠٠٦

تقرير يناير ٢٠٠٨

قــارن تقريــر وكالــة حمايــة البيئة عن شــهر يونيو ٢٠٠٦ أجهزة ا�شــعة فوق البنفســجية  
ا�نبوبيــة وكفاءتهــا للتثبيــط البيولوجــي فــي اســتخدامات التبريــد والتكييــف. ونظــرا 
ــط كان  ــاءة التثبي ــجية ، وكف ــوق البنفس ــعة ف ــة ا�ش ــة لطاق ــارة المنتج ــة اÉث لكمي
لجميــع ا�جهــزة المختبــرة نفــس التقييــم/ الحجــم لعــدد مــن اللمــات وكميــة 
ارتفعــت بعــض  القضيــة فقــد  لــم تكــن هــذه هــي  الــوات والمخرجــات، لكــن 
الشــركات  احــدى  نشــرت  وقــد  ا�خــرى.  المنتجــات  مــن  أعلــى  ا�داء  تقييمــات 
ــرو وات- ث/  ــى (ميك ــة أعل ــدم جرع ــد ق ــم ق ــرت أن جهازه ــة أظه ــة نتيج المصنع
زادت  فقــد  ذلــك  ومــع  التقييــم،  علــى  وات  لــكل  ســم٢) 
ببســاطة مــن عــدد اللمبــات وإضافــة مــادة عاكســة بســطح متعــرج لمنتجهــا فقــط 

وهو ما أثر بشكل غير عادل عل نتائجها. 

فــوق  ا�شــعة  جهــاز  تســليم   تعيــد  أن  ألترافيوليــت  أمريــكان  شــركة  اختــارت 
البنفســجية  أنبوبــي إلــى معمــل آر تــي آي/ بوكالــة الحمايــة البيئيــة Éعــادة االختبــار. 
مــع ذلــك فقــد كان للجهــاز هــذه المــرة نفــس عــدد لمبــات المخــرج (٦) مثــل 
الجهــاز ا�نبوبي ســتريل أير المســتخدم في اختبــار يونيو ٢٠٠٦. وعقــب نفس بروتوكول 
االختبــار الــذي ســبق اســتخدامه، تــم تقييــم جهــاز أمريــكان ألترافيوليــت اàن وحقــق 
نتائــج اعلــى مــن جهــاز الشــركات المصنعــة ا�خــرى للجرعــة (ميكــرو وات- ث/ 
ســم٢) لــكل وات. إضافــة إلــى ذلــك كانــت معــدالت االثبــاط البيولوجــي لجهــاز 
شــركة أمريــكان التــرا فيوليــت مســاوية أو اعلــى مــن أجهــزة الشــركات ا�خــرى فــي 

نفس الظروف.

ــل  ــت مودي ــكان ألترافيولي ــركة أمري ــوذج ش ــة لنم ــداول المرافق ــة الج ــاء مراجع برج
دي ســي ٢٤-٦-١٢٠ لرؤيــة كيــف يتــم مقارنتــه مع أجهــزة الشــركات المصنعة ا�خرى 
التــي حققــت تقييمــات عاليــة. لالطــالع علــى التقريــر الكامــل يرجــى الدخــول علــى 
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منذ عام ١٩٦٠، ونحن نعمل

أمريكان
ألترافيوليت 
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تمثل النسبة المئوية
"تدمير" للبكتيريا / الفيروسات

المنظورة

كفاءة التثبيط
البيولوجي

شكل بوغ من البكتيريا (بكتيريا عصوية)
البكتيريا النباتية (بكتيريا السراتية الذابلة)

(MSفيروس بكتيري يدعى العاثية ٢) فيروس جرثومي
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تيك
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ستيريل – اير

ستيريل – اير

يو في دي آي

فعالية الجرعة لكل واط

(تقرير تقييم تكنولوجيا 
وكالة حماية البيئة)



منذ عام ١٩٦٠، ونحن نعمل

أمريكان
ألترافيوليت 
®

حلول ا شعة فوق البنفسجية في
أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف 

االحمــرار  يســبب  قــد  طويلــة  لفتــرات  البنفســجية  فــوق  لÜشــعة  التعريــض 
المؤقــت للجلــد وتهيــج فــي العينيــن، لكــن ال يــؤدي إلــى التســبب فــي ســرطان 

الجلد أو الماء ا�بيض في العينين. 
لقــد صممــت أنظمــة أمريــكان ألترافيوليــت بشــكل يحافــظ علــى الســالمة 
ــرف،  ــاول محت ــن مق ــم م ــكل مالئ ــا بش ــم تركيبه ــا يت ــل عندم ــم والعق الجس

حتى ال تتعرضوا إلى ا�شعة فوق البنفسجية ويكون عملها وصيانها آمن. 

موزعة بواسطة: 

أمريكان ألترافيوليت
٢١٢ جنوب الجبل الجنوبي، شارع زيون

لبنان، آي أن ٤٦٠٥٢ 
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