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DISTRIBUTOR
Společnost CEDES Medical Solutions s.r.o. je předním
distributorem zdravotnických potřeb v České republice. Poskytuje
efektivní logistická řešení, která klientům pomáhají optimalizovat
procesy skladování a distribuce farmaceutických produktů.
Přeprava a manipulace s produkty probíhá v GDP (SDP - správná
distribuční praxe) certifikovaných prostorech, s kontrolovanými
teplotními podmínkami a pod dohledem školených odborníků.

VÝROBCE
Společnost Germitec s.r.o. je výrobcem LED dezinfekčních
svítidel, které pomocí LED technologie a světla s vlnovou délkou
405nm, dokáží dezinfikovat vzduch a všechny druhy povrchů
24hodin 7dní v týdnu bezpečně za přítomnosti osob nebo zvířat.
Zároveň zabraňuje patogenům v rekontaminaci prostoru, čímž se
stávají LED germicidní svítidla LUMI405, LUMIFLEXI405,
LUMIPANEL405 a LUMINANO405 unikátem na trhu s dezinfekcí.
Společnost Germitec je držitelem CE certifikátů a zároveň
dezinfekční svítidla splňují normu ČSN EN 62471.

405nm vlnová délka se odráží od
stěn a povrchů a proniká
škodllivými mikroorganismy

405nm vytváří uvnitř buňky
chemickou reakci podobnou
účinkům bělidla

druhy reaktivního kyslíku
inaktivují bakterie a zabraňují tak
znovu naplnění prostoru

Už v roce 2018 v rámci strategie předcházení
vzniku infekcí na operačních sálech, vznikla
nová technologie dezinfekčního osvětlení, která
dokáže nepřetržitě a bezpečně dezinfikovat
prostředí pomocí diod emitujících LED světlo
(vyzařující světlo s vysokou intenzitou a úzkým
spektrem HINS). Tato technologie využívá LED
čipy pro vytvoření úzké šířky pásma
vysokofrekvenčního viditelného fialového světla
s výstupem 405 nm. Světlo s vlnovou délkou
405nm reaguje s molekulami porfyrinu a vytváří
tak reaktivní druhy kyslíku, které ničí
mikroorganismy obsahující Porfyrin. Zároveň
narušuje lipidový obal mikroorganismů a tím
pro ně vytváří nehostinné prostředí *.

*

Nehostinné prostředí je prostředí při kterém se mikroorganismy
nedokáží reprodukovat a po pár minutách hynou.
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PRINCIP
405nm
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LUMI405

dezinfekční
světlo

Svítidlo s vlnovou délkou 405nm s tělem z hliníkového
profilu. Toto svítidlo je určeno na přisazenou montáž přímo
na strop nebo stěnu, případně na závěsnou montáž
pomocí nastavitelných závěsných lan.

Název

LUMI405

Rozměry(mm)

110x80x1000

Napětí (V)

220-230V, 50-60Hz

IP

IP20

Barva světla

ﬁalová

Vlnová délka

vrchol 405nm

LED diod
Germicidní efekt

ano

Material

hliník

Životnost

50.000 hod.

Provozní teplota

od -20C do 50C

Úhel vyzařovaného

120

světla
Příkon (Watt)

92

Obsah balení

LED světlo GERMITEC
s C13
konektorem, napájecí
kabel CEE 7/7
tří-pin 230V IEC 320 C13 3m,
závěsná lanka,
vypínač
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LUMI405

dezinfekční
světlo
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LUMIFLEXI405

dezinfekční
světlo

Svítidlo s vlnovou délkou 405nm s tělem z hliníkového
profilu. Toto svítidlo je díky stojanu velmi flexibilní. Montáž
na kovový stojan je velmi jednoduchá a je určeno do
prostor, kde zákaník nechce nebo nemůže instalovat
svítidlo ke stropu.

Název

LUMIFLEXI405

Výška stojanu(mm)

1200

Napětí (V)

220-230V, 50-60Hz

IP

IP20

Barva světla

ﬁalová

Vlnová délka

vrchol 405nm

LED diod
Germicidní efekt

ano

Material světlo/stojan

hliník/železo

Životnost

50.000 hod.

Provozní teplota

od -20C do 50C

Úhel vyzařovaného

120

světla
Příkon (Watt)

92

Obsah balení

LED světlo GERMITEC
s C13
konektorem, napájecí
kabel CEE 7/7
tří-pin 230V IEC 320 C13 3m,
závěsná lanka,
vypínač, kovový stojan
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LUMIFLEXI405

dezinfekční
světlo
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LUMINANO405

dezinfekční
světlo

Svítidlo s vlnovou délkou 405nm umístěné na stojanu s
fotokatalytickým nano nátěrem. Při dopadu světla se nano
nátěr aktivuje a vytváří oxid titaničitý. Viry (nebo jakékoliv
jiné patogenní mikroorganismy) při styku s oxidem
titaničitým zoxidují respektive “úhoří". Oxid titaničitý se
dostává do prostředí díky pasivnímu proudění vzduchu
(rozdíl teploty krytu s nanonáterom a samotným svítidlem).
LUMINANO405 lze snadno přemisťovat podle požadavků.

Název

LUMINANO405

Rozměr(mm)

1250x350

Napětí (V)

220-230V, 50-60Hz

IP

IP20

Barva světla

ﬁalová

Vlnová délka

vrchol 405nm

LED diod
Germicidní efekt

ANO + NANO tech.

Material světlo/stojan

hliník/železo

Životnost

50.000 hod.

Provozní teplota

od -20C do 50C

Úhel vyřazovaného

120

světla
Příkon (Watt)

92

Obsah balení

LED světlo GERMITEC
s C13
konektorem, napájecí
kabel CEE 7/7
tří-pin 230V IEC 320 C13 3m,
vypínač, štít-paravan,
kovový stojan

LED DEZINFEKCE

LUMINANO405

dezinfekční
světlo

GERMITEC 405nm
neobsahuje škodlivé UV
nemá biologický patogení vliv na člověka
stálá dezinfekce
ničí bakterie
vytváří nehostiné prostředí pro viry
aktivuje fotokatalytický nátěr

NANO NÁTĚR FN2
biocidní antibakteriální fotokatalytický nátěr
ničí VIRY (COVID-19)
ničí bakterie
odstraňuje zápach
český vynález, chráněno patentem
aktivuje světlo s podílem UVA spektra
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LUMINANO405

dezinfekční
světlo

Svítidlo s vlnovou délkou 405nm umístěné na stojanu s
fotokatalytickým nano nátěrem. Při dopadu světla se nano
nátěr aktivuje a vytváří oxid titaničitý. Viry (nebo jakékoliv
jiné patogenní mikroorganismy) při styku s oxidem
titaničitým zoxidují respektive “úhoří". Oxid titaničitý se
dostává do prostředí díky pasivnímu proudění vzduchu
(rozdíl teploty krytu s nanonáterom a samotným svítidlem).
LUMINANO405mini je produkt určený do prostor s
velikostí cca 15m2. Svítidlo lze snadno přemisťovat podle
požadavků.

LUMINANO405mini

Rozměr(mm)

650x250

Napětí (V)

220-230V, 50-60Hz

IP

IP20

Barva světla

ﬁalová

Vlnová délka

vrchol 405nm

LED DEZINFEKCE

LUMINANO405mini

dezinfekční
světlo

Název

LED diod
Germicidní efekt

ANO + NANO tech.

Material světlo/stojan

hliník/železo

Životnost

50.000 hod.

Provozní teplota

od -20C do 50C

Úhel vyřazovaného

120

světla
Příkon (Watt)

44

Obsah balení

LED světlo GERMITEC
s C13
konektorem, napájecí
kabel CEE 7/7
tří-pin 230V IEC 320 C13 3m,
vypínač, štít-paravan,
kovový stojan
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LUMINANO405mini

dezinfekční
světlo

Stropní LED panel nabízí u rozměru 595x595 kombinaci
dvou klasických LED modulů s chromatičností 4000K a
jedním dezinfekčním modulem s vlnovou délkou 405nm,
který svítí trvale. Svítidlo má v sobě integrovaný pohybový
senzor, který při zaznamenání pohybu aktivuje 2 postraní
LED moduly. Mezi nastavitelné funkce pohybového
senzoru patří délka zapnutí klasických LED modulů a
úroveň citlivosti na světlo. LED panel 595x295 obsahuje
pouze dezinfekční LED modul.

595x295

595x595

LUMIPANEL405

Rozměr(mm)

595x595 / 595x295

Napětí (V)

220-230V, 50-60Hz

IP

IP20

Barva světla

ﬁalová / 4000K

Vlnová délka LED

vrchol 405nm

LED DEZINFEKCE

LUMIPANEL405

dezinfekční
světlo

Název

dezinfekčních diod
Germicidní efekt

ANO

Material

plech

Životnost

50.000 hod.

Provozní teplota

od -20C do 50C

Úhel vyřazovaného sv.

120

difusor

sklo

Příkon 595x595

405nm-34W, 2x4000K-35W

Příkon 595x295

405nm-34W
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LUMIPANEL405

dezinfekční
světlo

2xLED modul 4000K

GERMITEC 405nm

Pohybový SENZOR

levá / pravá strana
svítí pouze v přítomnosti osob

dezinfekční LED modul
svítí stále

ovládá LED moduly 4000K
nastavení citlivosti a času

LED DEZINFEKCE

LUMIPANEL405

dezinfekční
světlo
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LED DISINFECTION
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FAQ
Jaký je princip fungování?
Světlo s vlnovou délkou 405nm se
rozptýlením do prostředí odráží od stěn a
povrchů, tak proniká do škodlivých
mikroorganismů a likviduje je. Například při
bakteriích světlo, podobně jako bělidlo,
vytváří v organismu reaktivní formy kyslíku, a
tím vzniká oxidační prostředí, které inaktivuje
bakterie a brání jejich opětovnému šíření v
prostoru.
Likviduje LUMI405 a LUMINANO405 i virus
způsobující onemocnění COVID-19?
Na základě provedených laboratorních testů
víme, že denzinfekční svítidlo LUMI405 má
prokazatelné germicidní účinky na bakterii ecoli. Na základě empirického poznání víme,
že jakýkoliv germicidní účinný na e-coli je
účinný i na obalové viry. Onemocnění
COVID- 19 je způsobeno obalovým korona
v i r e m S A R S - C o V- 2 , p r o t o m ů ž e m e
konstatovat, že LUMI405 vytváří nehostinné
prostředí i pro koronavirus SARS-CoV-2
způsobující onemocnení

COVID-19. Produkt LUMINANO405 díky
kombinaci 405nm světla a fotokatalýzy, při
které se do prostředí uvolňuje oxid titaničitý,
likviduje 99,9% všech mikroorganismů včetně SARS-CoV-2. "
Jsou LUMI405 resp. LUMINANO405
bezpečné?
Je dokázáno, že LED germicidní svítidla
LUMI405 a LUMINANO405 jsou bezpečné
pro lidi a zvířata, protože vrchol jejich
světelného spektra spadá mimo škodlivé
záření UV. Toto tvrzení je podloženo na
základě měření Českého metrologického
institutu v Praze.
Kolik svítidel LUMI405 potřebuji na 100m2
prostor?
Počet svítidel závisí od času za jaký chceme
dosáhnout germicidálním účinek. Obecně
platí, že jedno svítidlo je nutné na 30m2 až
40m2. Tedy na 100m2 potřebujeme tři svítidla
LUMI405.
Pro LUMINANO405 platí, že pokud vezmeme
v úvahu místnost s výškou 2,6m, jedná se o
260m3 vzduchu.

REFERENCE

LUMI405 je samotné svítidlo na přisazenou
nebo závěsnou montáž.
LUMIFLEXI405 je flexibilní svítidlo na
stojanu.
LUMINANO405 je svítidlo na stojanu s
nanonátěrem likvidující 99,9% patogenních
mikroorganismů do prostor cca 30m2.
LUMINANO405mini je svítidlo na stojanu s
nanonátěrem likvidující 99,9% patogenních
mikroorganismů do prostor cca 15m2.
LUMIPANEL405 je stropní svítidlo určené do
kazetových stropů a je v rozměrech 595x595
nebo 595x295.

LED DEZINFEKCE

LUMINANO405 dokáže vydezinfikovat
100m3 vzduchu za hodinu při samovolném
pohybu vzduchu (s klimatizací se objemová
schopnost dezinfekce navyšuje).
Jaké typy světla jsou ve vašem portfoliu?
Naše portfolio obsahuje pět druhů světel:
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VÝROBCE

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR PRO CZ

Germitec s. r. o.
Křenova 439/15
PRAHA 6, 162 00

CEDES Medical Solutions s.r.o.
Polní 2305
IČ: 08958297
Brandýs nad Labem, 250 01 DIČ: CZ08958297

Company ID: 09215310
VAT ID: CZ09215310

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ
VDT Technology a.s.
Evropská 2588/33a Company ID: 09215310
VAT ID: CZ09215310
PRAHA 6, 160 00
Ing. Erik Fedlman
erik.fedlman@vdttechnology.com
+420 725 099 165

