Smell Reduction

UV - SMELL - SQ
redukcia mastnoty a zápachu

V reštauráciách a priemyselných kuchyniach sa počas fáz
varenia vytvárajú znečisťujúce tuky a nepríjemné pachy.
Okrem týchto ťažkostí sú tieto usadeniny veľmi nebezpečné
pre nebezpečenstvo požiaru, a preto je nutná nepretržitá
údržba. Okrem toho môžu úrady spochybniť zápach z varenia
potravín a často spôsobiť vznik právnych otázok v susedstve.
Tuky sú zlúčeniny uhlíka a vodíka, so štruktúrou z
komplexných reťazcov. Ak sú tuky vystavené intenzívnemu
UVC ožiareniu, absorbujú časť tejto mocnej energie a
molekúl. Z tohto dôvodu rekombinujú s kyslíkom prítomným
vo vzduchu. Tento proces spôsobuje konkrétnu a okamžitú
chemickú reakciu, tzv. studené spaľovanie.
Výsledkom tejto reakcie sú organické plyny s krátkym
reťazcom bez zápachu, ako je oxid uhličitý (CO2), voda atď.,
bežne prítomné vo vzduchu. Takže vzduch, ktorý počas
normálneho varenia prúdi cez UV SMELL-SQ, znižuje tvorbu a
ukladanie tukov a následné riziko požiaru. Taktiež obmedzuje
rast plesní, ktoré sa živia zvyčajne tukmi. UV-SMELL-SQ
znižuje potrebu čistenia a údržby odsávacieho systému,
predlžuje životnosť filtrov, a čo je dôležitejšie, ponúka
možnosť bezpečnej práce.
UV-SMELL-SQ používa UV-C žiarovky alebo UV-C + O3
(ozónové) žiarovky. Je to prvé zariadenie na trhu, ktoré
dokáže podľa potreby kombinovať aj ozónové aj bez ozónové
žiarovky, podľa potreby klienta.
V týchto aplikáciách je UV energia často dostatočná na
dosiahnutie vynikajúcich výsledkov, ale ozón, ktorý pretrváva
na vzduchu niekoľko sekúnd pred premenou na jednoduchý
kyslík, maximalizuje výkon UV-C.

Čo je to ultrafialové žiarenie?

Ultrafialové žiarenie (UV) je elektromagnetické
žiarenie o vlnovej dĺžke od 100 nm do 400 nm,
kratšej ako viditeľné svetlo.
UV žiarenie môžeme rozdeliť do troch skupín:
- UV-A od 400 do 315 nm
- UV-B od 315 do 280 nm
- UV-C
– od 280 do 13,6 nm
Germicídne žiarenie - UVC vlnová dĺžka
253,7 nm je neviditeľné. Práve toto žiarenie v
spektre UV-C spôsobuje hynutie mikroorganizmov
/baktérií, plesní, húb, vírusov/ a to tak, že dôjde k
narušeniu ich DNA a teda k ich deštrukcii. Modré
svetlo, ktoré produkujú germicídne žiariče je iba
vedľajším produktom. Táto časť spektra nie je
dezinfekčná.

Kuchynská aplikácia

Technické vlastnosti:
- Selektívna žiarovka UV-C Light Progress (emisný vrchol pri 253,7nm./ + Oz 183 nm.) s vysokou účinnosťou, čistý kremeň
- Telo z nerezovej oceli AISI 304
- Všetky materiály sú testované na odolnosť proti intenzívnym UV-C lúčom a Ozonu
- Vodotesný a prachotesný (IP 55)
- Napájené elektronickými predradníkmi špecifickými pre Light Progress UV-C lampy
- CE Certifikácia LDV-EMC-MD-RoHS

UV - SMELL - SQ
bezpečný a inovatívny
UV-SMELL-SQ je možné nainštalovať priamo do odsávača
pár, /Alternatíva A/ alebo priamo do do centrálneho
odsávacieho systému /Alternatíva B/. Je možné taktiež
zvoliť priamy výfuk do ulice, za použitia ďalšieho stupňa
filtrácie a dostatočnej trasy výfukového potrubia.

Napájací box

Napájací box obsahuje predradníky, LED kontrolky,
digitálne počítadlo hodín a výstražnú kontrolku.
Rám z UVC lampami je navrhnutý tak, aby obsahoval aj
TiOx® filter, špeciálny Light Progress filter potiahnutý
nanoštruktúrou. Oxid titaničitý a soli striebra (voliteľné),
ktoré v kombinácii s veľmi vysokou UVC energiou
vyžarovanou žiarovkami sú vynikajúcim fotokatalyzátorom,
ktorý degraduje znečisťujúce látky a organické a
anorganické zlúčeniny (prchavé organické zlúčeniny SOV,
NOx a VOC, oxidy dusíka).
TiOx® flter vykonáva ďalšiu oxidáciu znečisťujúcich častíc
a významne prispieva k dezodorizačnému pôsobeniu
UV-C.
Špeciálne materiály použité pre UVSMELL-SQ zaisťujú
vodotesnosť (IP 55) ochrana, odolnosť proti vysokým
teplotám (45/50 °C), ako aj odolnosť voči tukom a olejom.
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