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LED Future Oy kehittää uutta desinfiointitekniikkaa erilaisiin ympäristöihin.
UVC-led-teknologialla tuotetut desinfiointiratkaisut ovat ekologisia, energiatehokkaita ja pitkäikäisiä.

LED Future Oy:n UVC-LED teknologia mahdollistaa UVC-valoon 
perustuvien desinfiointijärjestelmien asentamisen ja kehittämisen 
useisiin erilaisiin toimintaympäristöihin ja sovelluskohteisiin.
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TOIMIPAIKAT

Kuopio

Toimisto

Varkaus 

Tuotanto
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UV VALO
  UV - alueen lyhyimpiä säteitä kutsutaan extreme ultravioletiksi  (100 - 120 
nm), jolla on lyhenne EUV / XUV;
  Pidempiä ultravioletti aallonpituuksia (120 - 285 nm) kutsutaan nimellä 
UVC;
  Keskipitkiä ultravioletti aallonpituuksia (285-315 nm) kutsutaan nimellä 
UVB;
  Pitkiä ultravioletti aallonpituuksia (315–400 nm) kutsutaan nimellä UVA.
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UVC VALO

Ultraviolettisäteily (UVC) tuhoaa mikrobien DNA:n ja RNA:n, 
joka estää niitä lisääntymästä ja aiheuttamasta sairauksia. UVC 
säteily vahingoittaa nukleiinihappoa, muodostamalla 
kovalenttisia sidoksia joidenkin vierekkäisten DNA-emästen 
välille. Tällaisten sidosten muodostuminen estää DNA:ta 
monistamasta itseää. Itse asiassa kun "organismi" yrittää 
lisääntyä, se kuolee.
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UVC LED 

Pitkäkestoinen 40 000–100 000 tuntia (4–10 vuotta)

Kompakti koko 3,5 x 3,5 x 1,2 (mm)

UVC-LEDit antavat tarkasti halutun aallonpituuden

Syttyy heti

Kierrätettävät materiaalit

UVC LAMPPU

VS 

Kestää 6-12 kuukautta

Kooltaan suuri

Loisteputkilla on monia muita aallonpituuksia kuin UVC-
alueella oleva 253,7 nm

Alkaa tuottaa UVC-valoa minuutteja sytytyksen jälkeen

Vaarallinen elohopea
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SINIVALO UVCVS 

Bakteerit Sinivalo säteilyaltistus UVC Valo säteilyaltistus

E.coli 50 000 - 108 000 mJ/cm² 1 - 15 mJ/cm²

Bacillus 
subtilise 48 000 - 1 730 000 mJ/cm² 5 - 78 mJ/cm²
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IQ Mobile 80

IQ MOBILE™ 80 tehokkaat UVC-led valot tuhoavat 
myös ns. superbakteerit! Laite tuhoaa 2 minuutissa 
99,9% desinfioitavan esineen pinnalla olevista 
bakteereista
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Dual-light system

Tilojen ja kulkuneuvojen tehokkaaseen ja nopeaan 
alkoholittomaan desinfiointiin ja valaistukseen
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CAR INDOOR 
DISINFECTION DEVICE 

Auton sisätiloihin tarkoitettu UVC-desinfiointilaite, 
joka desinfioi auton 10–12 minuutissa ja estää 
tartunnan leviämisen.



 10

ESCALATOR
DISINFECTION UNIT 

LF -liukuportaidendesinfiointiyksikkö integroidaan 
liukuportaisiin ja se desinfioi liukuportaiden 
kaidekumit.
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HAND LUGGAGE
DISINFECTION SYSTEM 

LF-HLDS on desinfiointijärjestelmä, joka on 
suunniteltu lentokentille tai muille vastaaviin 
kohteisiin, joissa esineitä, kuten matkalaukkuja, 
siirretään staattisen järjestelmän läpi. LF-HLDS 
voidaan liittää läpivalaisujärjestelmään lentokentillä 
ja muissa vastaavissa ympäristöissä.
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BAGGAGE
DISINFECTION SYSTEM 

Miro5-pinnoitetulla alumiinilla varustettu tunneli, 
joka on suunniteltu desinfioimaan matkalaukkujen 
pinnat UVC-LED-valolla.
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ledfuture.fi
info@ledfuture.fi 

http://ledfuture.fi

