
БАКТЕРИЦИДНИ ЛАМПИ 
 
Предназначение: 
Бактерицидните лампи се използват за дезинфекция на въздух, вода, 
повърхности и помещения в болници, детски градини, битови сгради, както и 
всички предприятия от хранително-вкусоватa промишленост, 
Млекопреработвателна промишленост,, пивоварна индустрия, хлебопекарни, 
складове, хладилни камери, предприятия за безалкохолни и алкохолни напитки, 
питейна и минерална вода и т.н. Намират приложение и за обработка на 
хранителни продукти, опаковъчни материали, вода на плувни басейни и като 
елемент към климатични и вентилационни системи. 
Бактерицидните лампи излъчват лъчи с дължина на вълната 200-290 nm. 
Предлаганите от Пи Си Клиник лампи излъчват с фиксирана дължина на 
вълната от 254 nm, чрез използване на специален електронен баласт, и при 
тяхното използване на се генерира озон. 
Бактерицидният ефект се дължи на фотохимичното действие на 
ултравиолетовите лъчи върху протоплазмата, ензимите и РНК на бактерии, 
вируси и други примитивни организми /мигновено се унищожават както 
вегетативните, така и споровите форми/ 
Три са главните области на употреба на бактерицидните лампи:дезинфекция на 
въздуха, дезинфекция на повърхности и дезинфекция натечности. 
Дезинфекцията на въздуха е най-важната област на тяхното приложение. 
Ултравиолетовите лъчи достигат и унищожават развиващите се във въздуха и 
разпространяващите се навсякъде микроорганизми. Естествената циркулация 
на въздуха в помещенията спомага доставянето на вирусите и бактериите в 
зоната на бактерицидните лампи, където интензивността на лъчението е 
по-голяма и ефекта е по-силно изразен. Равномерното разпределение на 
лампите в помещенията също така способства за ефективната им работа. 
 
МОДЕЛИ: 

1. Таванни и стенни: 
Класически бактерицидни лампи за стенно или таванно хоризонтално 
монтиране. Предлага се следния вариант: 
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В заключение може да се каже, че бактерицидните лампи са в състояние да 
унищожат микроорганизмите там, където други средства не могат да се 
справят. Ефекта, който се постига по този начин, изисква сравнително малки 
капиталовложения и ниски експлоатационни разходи. 
 
Излъчватели: 
Това са специални генератори на UV-С светлина 253.7 nm. (в тази зона 
бактерицидния ефект е максимален), производство на PHILIPS, SYLVANIA, 
OSRAM и др. която унищожава всякакви вируси, бактерии и микроорганизми в 
помещението. Степента на дезинфекция зависи от мощността на източника и 
продължителността на облъчването. 
Изчисляването на необходимата мощност за обеззаразяване на едно 
помещение, става по формулата :Р = k. V 
където – Р е необходимата мощност, V - обема на помещението, а к = 0,6 при 
директно облъчване или к = 0,8 при индиректно облъчване. 
Зависимостта между необходимата дозата на облъчване за унищожаване на 
определен процент от някои бактерии и вируси е показана в следната таблица: 
 

Микроорганизми Доза в Ws/m 

Желан % на унищожаване 50% 90% 99.9% 

S.enteritidis 12.1 40 120 

Escherichia coli 9 30 90 

Micrococcus sphaeroides 30 100 300 

Streptococcus viridans 6 20 60 

Saccharomyces sp. 24 80 240 

Aspergillus glaucus 180 600 1800 
 

 
Монтаж: 
Бактерицидните лампи трябва да се монтират от правоспособни специалисти и 
съгласно изискванията за охрана на труда. Трябва да се елеминира 
възможността от облъчване на хора. 
Това се постига така: 

 за непрекъснато действие - може да се използва само модел 3 /въздушен 



стерилизатор/ 
 за складове и производствени помещения с периодично действие - 

задължително се включва/изключва от място извън помещенията 
/времето на въздействие е минути/, когато няма хора в помещението. 
Добре е да се осигури циркулация на въздуха. 

 други варианти - в зависимост от необходимостта. При запитване ще 
получите допълнително консултация. 

 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
1. Абсолютно недопустимо е по време на работа на излъчвателите в 
помещенията да има хора. 
2. Препоръчва се след 1,5 - 2 часа непрекъсната работа, облъчването да се 
прекъсне за 30-60 мин. и помещението да се проветри, ако се почувства 
характерната миризма на озон, въпреки характеристиките на лампата 
 
ВНИМАНИЕ: Директното излъчване на тези лампи е вредно за очите и кожата! 
За повече информация се свържете с нас и ние ще отговорим на Вашите 
въпроси! 
Пи Си Клиник ЕООД 
гр.Варна, ул. Кн. Н. Николаевич 32 Тел.: 0884617354; 0888599220; 0887474317 
office@pc-clinic.bg 


