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TiO2

RXT 180 - APARAT INOVATIV FOTOCATALITIC UVC COMBINAT CU NANOTEHNOLOGIE 

                                  APLICATĂ PENTRU DEZINFECTAREA AERULUI ȘI ELIMINAREA MIROSURILOR

- Dezinfectează aerul ambiental

- Distruge bacteriile și virușii

- Elimină mirosurile neplăcute

- Pentru încăperi până la 180 m�

Avantaje:

- Acțiune sinergică prin fotocatalizare oxida�vă și radiație ultravioletă

  germicidă

- Mineralizare prin descompunere ecologică în apă și dioxid de carbon 

- Fără substanțe chimice

- Fără ozon degajat dăunător sănătății

- Sistem închis, fără cancerigeni

- Funcționare permanentă în �mpul ac�vităților

- Fără filtre speciale și cos�sitoare 

- Funcționarea nu depinde de temperatura și umiditatea ambientală

- Manevrare ușoară, montare mobilă (sta�v cu roți) sau fixă (perete)

- Consum redus de energie electrică

- Meniu ușor, program de setare cu cicluri de funcționare 

- Carcasă din oțel inoxidabil

- Costuri mici pe termen lung

- Întreținere ușoară

Se recomandă u�lizarea aparatului în cabinete medico-dentale, farmacii, laboratoare, săli de așteptare,

birouri, săli de jocuri, saloane de înfrumusețare, restaurante, hoteluri, bucătării, clădiri industriale, școli,

grădinițe, locuințe, săli publice, - de sport, -de fitness.
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Dimensiuni (L x l x h)     545x150x600 mm
Debit de aer maxim       180 m³/h
Tensiune de rețea          230 V (50 Hz)
Consum de energie 
electrică                           154 W
Amperaj                           0,7 A
Putere de emisie UV 
nominală                         4x18 W
Putere de emisie

 UVC                 4x7 W[W253,7 nm] 
Durată de funcționare
tub UV                              9.000 ore
Putere ven�lator            3x18 W
Protecție                          IP54
Material carcasă             Oțel rezistent la coroziune
                                          (1.4301 DIN)
Culoare                            Argin�u
Greutate                          16 kg

RXT - 180 Date tehnice  



- Durată de funcționare tub UVC 9.000 ore                                                    - Confort și igienă plăcută
- Rentabilitatea inves�ției: cu folosire zilnică în decurs de 12 luni          

Radiație ultravioletă germicidă (UVGI):
Pe schema alăturată se poate observa procesul de purificare / dezinfectare a aerului pe suprafața TiO .2

Tuburile speciale UVC au efect puternic germicid/an�bacterian. 

Razele UV în reactor modifică ADN-ul microorganismelor. 

Tuburile UVC ac�vează plăcile fotocatali�ce. 

Semiconductorul TiO  ac�vat prin razele UV cu lungime 2

de undă nominală eliberează electroni (e ) reducători, 

lăsând “găuri” oxida�ve de h. 

Vaporii de H O cu oxigenul (O ) se transformă în radicali 2 2
−hidroxili reac�vi (*OH) și radicali superoxizi reac�vi (*O ). 2

Substanțele organice se descompun, eliminând mirosul 

neplăcut, iar ADN-ul microorganismelor se distrug.

Dioxidul de carbon (CO ) și apa rezultată se degajă în aer.2

Stratul de TiO  nu se consumă, rămâne ac�v.2

strat de TiO₂

Diagrama procesului pe suprafața fotocatalizatorului

Tx=compuși organicivola�li (VOC), compuși anorganici (Nox), 
viruși, bacterii, mucegai, miros

Fotocatalizare oxida�vă (PCO):

Aerul circulă cu ajutorul ven�latoarelor printre lamelele

fotocatali�ce și suprafețele sunt ac�vate prin razele UV, 

producând radicali de hidroxil (*OH) respec�v ioni de

superoxizi puternic reac�vi. 

Ionii produși distrug defini�v prin oxidare bacteriile, 

virușii și microorganismele din aerul ambiental.
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Diagrama procesului (secțiune transversală)

reducție

oxidare

VOC = compuși organici vola�li
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