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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

Предимствата на нашите UVC решения
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:



UV лампи и модули
за дезинфекция
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДА,
ВЪЗДУХ, ПОВЪРХНОСТИ И
ОПАКОВКИ 

Ефективно решение за производствата от
хранително-вкусовата промишленост
24/7 дезинфекция дори и при работещо
производство
Специални решения за дезинфекция на
процесна вода в охлаждащи системи и водни
кули
Монтаж и пускане в експлоатация
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Проби - преди и след UVC облъчване на 254 nm
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UVC Дезинфекция на
фолио и транспортни
ленти
В ПРОИЗВОДСТВОТО НА
ЗАХАРНИ И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ 

В зависимост от спецификата на опаковъчната
линия се монтират модули UVPro за директна
дезинфекция на опаковката, преди затваряне на
хранителния продукт в нея.

БЮДЖЕТ: от 5000 до 10 000 лв. без ДДС
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UVC Дезинфекция на
опаковки и тарелки
В ПРОИЗВОДСТВОТО НА
МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

Модул FMM стерилизира транспортната лента,
която е в пряк контакт с хранителния продукт.
Осигурява се непрекъсната хигиена, удължава
трайността на продукта

БЮДЖЕТ: от 3000 до 7000 лв. без ДДС в
зависимост от линията
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UVC Дезинфекция на
фолио 
В ПРОИЗВОДСТВОТО НА
МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

Монтиран е модул UVpro BFM  върху опаковъчна
машина за сирене и кашкавал Multivac. Модулът
облъчва опаковъчното фолио отвътре, както и
вътрешността на тарелките, което спира
разпространението на бактерии и
микроорганизми върху прясно опакования
продукт.

БЮДЖЕТ: от 3000 до 4000 лв. без ДДС
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UVC Дезинфекция на
опаковки 
В ПРОИЗВОДСТВОТО НА
СОЛЕТИ 

Единичен фланцов UVPro модул от стомана
осигурява надеждна дезинфекция на опаковката
- унищожава микроорганизми, бактерии и
плесени.

БЮДЖЕТ: от 2000 до 3000 лв. без ДДС
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UVC Дезинфекция в
склад и помещения
за зреене 
В ПРОИЗВОДСТВОТО НА
МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

UVPro WDS могат да бъдат монтирани както на
стената, така и на тавана, като рефлекторът се
върти на 360° и позволява множество позиции.

БЮДЖЕТ: от 3000 до 5000 лв. без ДДС
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UVC Дезинфекция на
процесна вода
В ПРОИЗВОДСТВОТО НА
РОЗОВА ВОДА

UVPro модулите позволяват проектиране на
custom- made решения.

БЮДЖЕТ: от 8000 до 10 000 лв. без ДДС
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UVC Дезинфекция на
процесна вода
В ПРОИЗВОДСТВОТО НА
ЗАКВАСКИ

Модулът UVpro EWR включва проводими водни
реактори с широк спектър на действие и
ефективност. Продуктовата гама обхваща
разнообразни размери и мощности.

БЮДЖЕТ: от 8000 до 10 000 лв. без ДДС
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UVC Дезинфекция на
въздух
В ЗАЛИ ЗА СУШЕНЕ И ЗРЕЕНЕ
НА ПРОДУКТИ

UVPro модулите V-серия се монтират лесно и
осигуряват високо разпределение на UVC-
дозите, чрез оптимална техника на завихряне.

БЮДЖЕТ: от 1500 до 10 000 лв. без ДДС

Tech Industry Bulgaria |   2021     

http://www.uvpro.techindustrybg.com/index.php/bg/


UVC Дезинфекция на
въздух
В ЦЕНТРАЛНА
ВЕНТИЛАЦИОННА И
ОХЛАЖДАЩА СИСТЕМА

Монтаж на UVpro LKE модули за дезинфекция на
въздуха в охладителни инсталации.

БЮДЖЕТ: от 4000 до 6000 лв. без ДДС
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Монтаж и сервиз

Монтажът и замерването на UVpro модулите
се извършва от сертифицирани техници 

UVC модулите се монтират по начин,
гарантиращ безопасна работа за персонала
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Измервателни уреди
за наблюдение и
управление
ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ

С помощта на нашите уреди за измерване и
контрол можете да следите живота на UVC
лампите, както и сигурността на работното
място.
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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

Тех Индустри България | 2020
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Предстоящи 

събития

Интер Експо Център, София
03-6 Юни 2021

Интер Експо Център, София
14-17 Септември 2021

Интер Експо Център, София
29 Септ. - 02 Окт. 2021
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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
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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
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