ИНФОРМАЦИОННА
БЕЛЕЖКА

Валсамоджа, 29/07/2020

ТЕМА: Оценка на гермицидно облъчване на UV-C устройство „SanificaAria 30“:
•

Оценка на антивирусното действие срещу Коронавирус и Аденовирус

•

Стандарт ISO 15714: 2019 - Тестване на микроорганизми Въздействие на клъстер (група) на Коронавирус

•

Съответствие с клауза 32.102 на IEC 60335-2-65: 2002

Beghelli разработи система, наречена SanificaAria 30, с технически характеристики,
изброени на фигура 1, състояща се от аксиална вентилационна система, която
засмуква въздух и го въвежда в затворената камера, където се намира UV-C източника,
осъществяващ процеса на пречистване:

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
SanificaAria 30
Захранване: 230Vac ±10%, 50÷60Hz
Local switch on the power cord
Absorption: 24W
UV-C Лампа: TC 2G11 18W
Дължина на UV-C вълната:
254nm
Дебит на пречистване: 30m3/h
Излъчваща UV-C мощност: 5,5W
Без озонова UV-C лампа
Срок на касетата: 12 месеца
Ниво на шума: 40dB(A) на 1 метър
Тегло: 3,5kg
Продуктът може да бъде класифициран като
пречиствател на въздух съгласно норма IEC
60335-2-65 „Домакински и подобни
електрически уреди - безопасност - част 2-65
специални изисквания за уреди за почистване
на въздух“

Фигура 1

Продуктът може да бъде класифициран като пречиствател на въздух съгласно норма IEC
60335-2-65: 2002 „Домакински и подобни електрически уреди - безопасност - част 2-65
специални изисквания за уреди за почистване на въздух“.
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ОЦЕНКА НА АНТИВИРУСНОТО ДЕЙСТВИЕ
Тестовете за оценка на антивирусната ефикасност на системата SanificaAria 30 Beghelli
бяха проведени в лабораторията по микробиология и вирусология на UNIMORE University of Modena and Reggio Emilia (Университет в Модена и Реджо Емилия).
Дейността включваше използването на 2 вида вируси (Adenovirus и OC43, Coronavirus
HCov-OC43, много подобен на HCoV-SARS-2, отговорен за CoViD-19).
Вирусът, използван в това проучване, е човешкият коронавирус HCov-OC43, който има
изключително висока хомология на структурата с вируса, отговорен за CoViD-19, HCoVSARS-2, както от филогенетична, така и от молекулярна гледна точка.
Тъй като бактерицидните обработвания действат с неспецифични механизми,
морфологично подобни вируси реагират по подобен начин на инактивация.
Следователно HCoV-OC43 е бил използван в няколко проучвания за персистентност /
инактивация на вируси като заместител на силно патогенните коронавируси SARS-1,
SARS-2 и MERS.
Освен това е тестван и AdenoVirus-5 (AdV), който има много по-голяма устойчивост от
тази на HCoV-OC43. Това е изискване за сертификационните тестове за вирусидни
системи съгласно UNI EN стандартите.
Резултатите от теста показаха, че вирусидното действие на SanificaAria 30 е следното:
CORONAVIRUS HCoV-OC43: процент на деактивиране 99.7% (логаритмична
редукция 2.5)
ADENOVIRUS AdV-5: процент на деактивиране 94.4% (логаритмична редукция 1.25)
(Приложение 1 - TPM/UNIMORE Отчет - заглавни страници)

ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИЕТО СРЕЩУ МИКРООРГАНИЗМИ

Целта на този проект е да оцени бактерицидното действие на устройството срещу
микроорганизми, които се различават един от друг по отношение на устойчивостта им
към самата UV-C светлина.
Анализите са проведени в акредитирана от UNI CEI EN ISO / IEC 17025: 2005
лаборатория Tecnal srl, в сътрудничество с Gelt International srl, между 12/06/2020 и
13/07/2020.
Тестът е проведен съгласно предписанията, както е приложимо, на техническата норма
ISO 15714: 2019 Метод за оценка на UV-дозата за въздушни микроорганизми,

преминаващи през въздухопроводи за ултравиолетово микробицидно облъчване.
Нормата описва метод в лаборатория за оценка на ефективността на устройствата за
ултравиолетово гермицидно облъчване (UVGI), които ще бъдат монтирани в канал в
отоплителни, вентилационни и климатични системи (HVAC).
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За теста се използват микроорганизмите, описани в глава 6 от нормата, и те са
изброени в таблица 1.
Таблица 1: тествани микроорганизми, съгласно глава 6 от нормата ISO.
ТЕСТВАН
МИКРООРГАНИЗЪМ

МИКРООРГАНИЗЪМ

ГРУПА

РЕФЕРЕНЦИЯ

ДОЗА D90*
(J/m2)

Serratia marcescens

ATCC 13880

Gram negative bacteria

< 25

Bacillus subtilis

ATCC 6633

Gram positive bacteria

25 ÷ 120

Cladosporium
sphaerospermum

ATCC 11289

Fungus

> 120

* UV-C ефективна доза, необходима за инактивирането на 90% от микроорганизмите.

Резултатите от настоящото проучване потвърждават, че устройството SanificaAria 30 на
Beghelli има ефективна UV-C доза между 25 и 120 J / m2, инактивираща до 90% от Грам
положителните микроорганизми и до 99% от Грам отрицателните тествани
микроорганизми. Тестваната гъба, Cladosporium sphaerospermum, се инактивира на не
повече от 33%, тъй като в действителност изисква по-високи UV дози.
Приложение С към ISO 15714: 2019 отчита дълъг списък с данни от научната
литература, свързани с дозите UV-C (D90), необходими за инактивиране на 90% от
различни микроорганизми, бактерии, вируси, гъбички и други. Въз основа на данните,
получени от лабораторните тестове, които показват доказана способност на системата
SanificaAria 30 да експресира ефективна доза D90 от около 120 J / m2, е възможно да
се посочи списък с микроорганизми, включително КОРОНАВИРУС, които на основата от
тези литературни данни, могат да бъдат инактивирани от същата система.
(Приложение 2 - TECNAL Отчет - заглавна страница)

БЕЗОПАСНОСТ НА ИЗЛЪЧВАНАТА UV-C РАДИАЦИЯ
Продуктът е тестван от лабораториите на IMQ за положителна проверка на
съответствието с изискванията на IEC 60335-2-65, що се отнася до безопасността на
излъчваната UV-C радиация (подточка 32.102).
(Приложение 3 - IMQ Протокол от теста - заглавна страница)

BEGHELLI SPA
Ing. Fabio Pedrazzi
ПРИЛОЖЕНИ:
TPM/UNIMORE Отчет - заглавни страници (Приложение 1)
TECNAL Отчет - заглавна страница (Приложение 2)
IMQ Протокол от теста - заглавна страница (Приложение 3)
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Приложение 1

…OMISSIS….
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Приложение 2
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Приложение 3
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