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За разлика от масовите бактерицидни лампи, ние използваме технология без озон. Това е
важно, за да работят хората спокойно в помещенята при непрекъснат режим на работа на
модулите

UVPro лампите имат очакван живот над 12 000 часа на постоянен интензитет, а електрониката
- над 10 години. Повечето бактерицидни лампи поддържат интензитет до 5000 часа, след
което не облъчват и не дезинфекцират

За производството на UVPro лампите се използва синтетично кварцово стъкло, което
пропуска само UVC светлината. Пропусканата UVC светлина е само с необходимата дължина
и интензитет (253-260 nm), за да се извърши стерилизацията (UVA и UVB лъчите не се
пропускат, за безопаност)

Специално тефлоново покритие предпазва лампите от спукване и разпръскване на стъкла, в
съответствие с HACCP. Модулите отговарят и на стандарт IP68 за влагоустойчивост, както и
издържат на минусови температури в хладилни камери

 

OZONE
FREE

Тех Индустри България е официален представител на германския
производител Orca GmbH и UVC модулите за дезинфекция с марката
UVPro. Ето някои от предимствата на нашите решения за Вашето
производство:

Предимствата на нашите UVC решения



UVC модул за
дезинфекция на
въздух
МОДЕЛ V50 

модул V50 дезинфекцира до 50 m³ въздух на час

монтиран в: офиси, лекарски и стоматологични
кабинети, лаборатории, складове, чакални,
естетични и спа центрове, салони за красота и
др.

снимки: МБАЛ Тримоциум, гр. Пловдив

Tech Industry Bulgaria |   2021     

http://www.uvpro.techindustrybg.com/index.php/bg/
http://www.uvpro.techindustrybg.com/index.php/bg/aircdesinfection/uvpro-v50.html
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UVC модул за
дезинфекция на
въздух
МОДЕЛ V50 DELUXE 

техническите параметри отговарят на модул
V50

Изработен изцяло от неръждаема стомана,
полиран корпус 

монтиран в: офиси, лекарски и стоматологични
кабинети, лаборатории, складове, чакални,
естетични и спа центрове, салони за красота и
др.

Снимки: MG Studio, гр. София; Бритиш Американ
Табако, гр. София

http://www.uvpro.techindustrybg.com/index.php/bg/
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UVC модул за
дезинфекция на
въздух
МОДЕЛ V300 

Уредът е подходящ и за влажни помещения и
може да дезинфекцира до 300 m³ въздух на час

монтиран в: open office пространства, складове,
производствени помещения и др.

Снимки: СКФ Берингс България ЕАД, гр. Калофер

http://www.uvpro.techindustrybg.com/index.php/bg/
http://www.uvpro.techindustrybg.com/index.php/bg/aircdesinfection/uvpro-v300.html
http://www.uvpro.techindustrybg.com/index.php/bg/aircdesinfection/uvpro-v300.html


Tech Industry Bulgaria |   2021     

UVC модул за
дезинфекция на
въздух
МОДЕЛ V500 

Уредът е подходящ и за влажни помещения и
може да дезинфекцира до 500 m³ въздух на час

монтиран в: open office пространства, складове,
производствени помещения и др.

Снимки: Бритиш Американ Табако, гр. София

http://www.uvpro.techindustrybg.com/index.php/bg/
http://www.uvpro.techindustrybg.com/index.php/bg/aircdesinfection/uvpro-v500.html
http://www.uvpro.techindustrybg.com/index.php/bg/aircdesinfection/uvpro-v500.html
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UVC модул за
дезинфекция с
въртящ се
рефлектор на 360°
МОДЕЛ WDS

монтиран в: офиси, лекарски и стоматологични
кабинети, лаборатории, складове, производства
в ХВП и др.

Снимки: Кастело Прикаст, гр. София

http://www.uvpro.techindustrybg.com/index.php/bg/
http://www.uvpro.techindustrybg.com/index.php/bg/raum/uvpro-wds.html


Tech Industry Bulgaria |   2021     

Референции
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За нас
Тех Индустри България ЕООД

Тех Индустри България ЕООД е инженерно-
търговска фирма, специализирана в
доставката на машини, оборудване и
техническа химия за третиране на
повърхности, обезмасляване на детайли,
поддръжка и дезинфекция. Всички продукти и
технологии, които доставяме на българския
пазар са с високо качество, изпитани и
наложени в индустрията.

http://techindustrybg.com/index.php


Нашите услуги 

ТЕХНИЧЕСКА
КОНСУЛТАЦИЯ
В рамките на нашите срещи с Вас ще
отговорим на Вашите въпроси и ще Ви
предложим работещо решение. 

ОБУЧЕНИЯ НА
ПЕРСОНАЛА
Ще обучим Вашия екип за безопасна и
ефективна работа с оборудването или
продуктите, които използвате

ДЕМОНСТРАЦИИ И
ТЕСТОВЕ
Предлагаме Ви различни възможности да
тествате нашите машини, уреди и продукти,
преди да ги закупите. 

МОНТАЖ И
СЕРВИЗ
Електромонтаж, пускане в експлоатация,
сервиз, обслужване, смяна на течност -
нашият екип е винаги на разположение!

Тех Индустри България 2021
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Екипът
ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАС

СТЕФАНИ
АПОСТОЛОВА
Администрация

ИНЖ. ЯНКО
ЗАЙКОВ
Управител

ДИЯНА
ЧАНКОВА
Маркетинг

ЙОВКО
 ЗАЙКОВ
Сервиз и обслужване

ВЕСЕЛИН
 ЗАЙКОВ
Електромонтаж

ДИМИТЪР
ДАЛЛЕВ
Продажби

ПЕТРАНА
ЗАЙКОВА
Продажби



Сертификати
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Нова сграда
ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК
МАРКОВО, ПЛОВДИВ
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Последвайте ни Online

NEWSLETER
Абонирайте се за нашия
бюлетин и получавайте
качествена техническа

информация 

FACEBOOK
Последвайте ни във

Facebook и бъдете винаги
информирани за наши

събития

LINKEDIN
Следете новини за

реализирани проекти и
обяви за нови работни

места

www.techindustrybg.com

https://www.facebook.com/techindustrybg
https://www.linkedin.com/company/tech-industry-bulgaria-eood
http://techindustrybg.com/index.php
https://www.facebook.com/pg/techindustrybg/about/?ref=page_internal
https://www.linkedin.com/company/tech-industry-bulgaria-eood
https://www.facebook.com/techindustrybg
http://techindustrybg.com/index.php
https://www.linkedin.com/company/tech-industry-bulgaria-eood


Контакти

ОФИС
бул. Марица 154

гр. Пловдив
+359 32 34 2555

info@techindustrybg.com

гр. Пловдив, Ягодовско шосе
+359 32 34 2555

СКЛАД

Тех Индустри България ЕООД

www.techindustrybg.com

http://techindustrybg.com/index.php

