
Inovatyvi oro valymo technologija 



Dabartinėmis sąlygomis, ypač atsiradus koronavirusui ir koronaviruso mutacijoms, valyti
ir dezinfekuoti orą yra itin svarbu.

„ArpackAirClean“ prietaisai, kuriuose taikomos kosminės technologijos, užtikrina aplinkai 
nekenksmingą, tvarų ir labai veiksmingą kietųjų dalelių ir mikrobiologinės oro taršos, kurią 
sukelia virusai, grybeliai, bakterijos, kvapai ir alergenai, šalinimo būdą be tradicinių 
technologijų trūkumų, tokių kaip brangių, keičiamų HEPA-filtrų bei stiprios UV-C 
spinduliuotės naudojimo ir ozono išsiskyrimo, susijusio su oro jonizacija.”

Pagarbiai,

Dr. h. c. Mark Arinstein
Vykdomasis direktorius
Diplomuotas inžinierius (Taikomųjų mokslų universitetas)



„ArpackAirClean“ 

oro valymo technologijos filosofija

„ArpackAirClean“ prietaisų veikimas pagrįstas fotokatalizatoriaus, pagaminto iš akytojo 
kvarcinio stiklo,  naudojimu, kuris leidžia derinti mechaninį filtravimą (smulkiųjų dalelių 
pašalinimą), adsorbciją ir fotokatalizę.  Šio proceso metu oras plūsta pro poringą fotokatalitinio
stiklo elemento sienelę.    

Ore esančius lakiuosius organinius junginius, bakterijas ir virusus sugeria fotokatalitinis filtras, 
padengtas  nanokristaliniu titano dioksidu, ir veikiant šviesos diodiams su švelnia UV-A 
spinduliuote (365 nm) jie  mineralizuojami į anglies dioksidą ir vandens garus. Organiniai 
teršalai ant fotokatalitinio elemento nesikaupia.    

Naudojant UV-A LED spinduliuotės šaltinius,  įranga veikia 7 metus be papildomos techninės 
priežiūros.    

Įrenginiai skirti įvairaus dydžio patalpoms, jų valymo našumas yra nuo 10 iki 50 000 m³/val. 



Stiklinės kolbos paviršius padengtas TiO2 dalelėmis. 
Poros yra maždaug 100 nm dydžio ir labirinto 
struktūros.

Stiklinė kolba, skirta fotokatolizei, kurios 
metu aktyvieji hidroksilo radikalai (- OH) 

sunaikina arba pažeidžia visas joje esančias 
organines medžiagas, pvz., virusus, 

bakterijas, grybelius ir kt.

„ArpackAirClean“ 

oro valymo technologijos filosofija



KITOS technologijos

ir jų trūkumai:

Rinkoje egzistuojančios technologijos ir jų trūkumai:

▪ Triukšmo tarša, teršalų persiskirstymas silpstant filtravimo funkcijai.

▪ HEPA filtrų naudojimas - esant tam tikroms sąlygoms, filtrų dažną ir brangiai kainuojantį keitimą turi atlikti 
kvalifikuotas personalas, filtrai turi būti šalinami kaip pavojingos atliekos.

▪ UV-C spinduliuotė - UV-C lempas reikia keisti maždaug po 8 000 darbo valandų, kiekvienoje UV-C lempoje 
yra 2,5 mg gyvsidabrio, todėl jas reikia šalinti kaip pavojingas atliekas.

▪ Šaltoji plazma, oro jonizacija Ozono susidarymas yra kaip dviašmenis kalavijas: viena vertus, ozonas 
suskaido galimus teršalus, gali panaikinti nemalonius kvapus ir nukenksminti ligų sukėlėjus. Kita vertus, pats 
ozonas nėra nekenksmingas ir gali sukelti kvėpavimo takų dirginimą, kosulį ir galvos skausmą.* 



„Arpack“ yra „Mark Arinstein Maschinen und Anlagen GmbH“ (Berlynas) prekės ženklas, 
jau 30 metų gaminantis stakles ir savos konstrukcijos įrangą energetikos, geležinkelio technologijų ir 
naftos gavybos sektoriams.

„Arpack“ oro valymo įrenginiai pasižymi:
▪ betriukšmis arba labai tylus veikimas;
▪ draugiškumas aplinkai, tvarumas dėl mažų energijos sąnaudų;
▪ techninė priežiūra atliekama kas 7 metus;
▪ didelis efektyvumas: iš oro pašalinama daugiau kaip 99,99 % virusų, 84 % pelėsių sporų (2021 m. patvirtinta 

„SGS Fresenius“ institutas (Traunšteinas, Vokietija));
▪ F7 filtras pašalina 1–10 µm dydžio namų apyvokos ir smulkiąsias dulkes;
▪ aukštos kokybės dizainas, galimi spalvų deriniai pagal kliento poreikius;
▪ platus pritaikymo spektras ir galimybė padidinti valymo našumą nuo 10 iki 50 000 m³ oro per valandą.

Technologija, kuri įkvepia



„ArpackAirClean AC 20“ – tai oro valymo įrenginys, skirtas veiksmingai ir be 
triukšmo mažinti užterštumą virusais, mikrobais, bakterijomis, pelėsiais, 
grybeliais ir kitomis organinėmis mikrodalelėmis.. Oras nuo organinių 
teršalų (įskaitant patogeninę mikroflorą) valomas oksiduojant patentuoto 
„Tiokraft Technology“ fotokatalitinio filtro elementais, kurie visiškai 
suskaido tokius teršalus iki vandens garų ir anglies dioksido pėdsakų.

Techninės ypatybės
Maksimalus valymo našumas, m³/val. apie 12 

Rekomenduojamas maksimalus kambario dydis, m² <18 

Maksimali triukšmo emisija, dB 0

Matmenys (plotis x aukštis x gylis, mm) 254 x 530 x 45

Bendras svoris, kg 5,6

Maksimalus energijos suvartojimas, W 72

Oro valymo ir dezinfekavimo įranga

„ArpackAirClean 20“



„ArpackAirClean AC 40“ – tai oro valymo įrenginys, skirtas veiksmingai ir 
be triukšmo mažinti užterštumą virusais, mikrobais, bakterijomis, 
pelėsiais, grybeliais ir kitomis organinėmis mikrodalelėmis. Oras nuo 
organinių teršalų (įskaitant patogeninę mikroflorą) valomas oksiduojant 
patentuoto „Tiokraft Technology“ fotokatalitinio filtro elementais, kurie 
visiškai suskaido tokius teršalus iki vandens garų ir anglies dioksido 
pėdsakų.

Techninės ypatybės
Maksimalus valymo našumas, m³/val. apie 20 
Rekomenduojamas maksimalus kambario dydis, m² <28 
Maksimali triukšmo emisija, dB 0
Matmenys (plotis x aukštis x gylis, mm) 254 x 995 x 45 
Bendras svoris, kg 10,6
Maksimalus energijos suvartojimas, W 144

Oro valymo ir dezinfekavimo įranga

„ArpackAirClean 40“ 



„ArpackAirClean AC 100“ – tai oro valymo įrenginys, skirtas labai 
veiksmingai mažinti užterštumą virusais, mikrobais, bakterijomis, 
pelėsiais, grybeliais ir kitomis organinėmis mikrodalelėmis. Oras nuo 
organinių teršalų (įskaitant patogeninę mikroflorą) valomas 
oksiduojant patentuoto „Tiokraft Technology“ fotokatalitinio filtro 
elementais, kurie visiškai suskaido tokius teršalus iki vandens garų ir 
anglies dioksido pėdsakų.

Techninės ypatybės
Maksimalus valymo našumas, m³/val. apie 50 

Rekomenduojamas maksimalus kambario dydis, m² <30 

Maksimali triukšmo emisija, dB 38

Matmenys (plotis x aukštis x gylis, mm) 540 x 270 x 110 

Bendras svoris, kg 10,5

Maksimalus energijos suvartojimas, W 70

Oro valymo ir dezinfekavimo įranga

„ArpackAirClean 100“



„ArpackAirClean AC 200“ – tai oro valymo įrenginys, skirtas labai veiksmingai 
mažinti užterštumą virusais, mikrobais, bakterijomis, pelėsiais, grybeliais ir 
kitomis organinėmis mikrodalelėmis. Oras nuo organinių teršalų (įskaitant 
patogeninę mikroflorą) valomas oksiduojant patentuoto „Tiokraft Technology“ 
fotokatalitinio filtro elementais, kurie visiškai suskaido tokius teršalus iki 
vandens garų ir anglies dioksido pėdsakų.

Techninės ypatybės 
Maksimalus valymo našumas, m³/val. Apie 200 

Rekomenduojamas maksimalus kambario dydis, m² < 40 

UV-A šviesos diodai saugiame spinduliuotės diapazone (įprastai 

365 nm), vnt.
24

Maksimali triukšmo emisija, dB 42

Matmenys (plotis x aukštis x gylis, mm) 550 x 550 x 106 

Bendras svoris, kg 12,5

Oro valymo ir dezinfekavimo įranga

„ArpackAirClean 200“



„ArpackAirClean AC 600“ – tai oro valymo įrenginys, skirtas labai 
veiksmingai mažinti užterštumą virusais, mikrobais, bakterijomis, pelėsiais, 
grybeliais ir kitomis organinėmis mikrodalelėmis. Oras nuo organinių 
teršalų (įskaitant patogeninę mikroflorą) valomas oksiduojant patentuoto 
„Tiokraft Technology“ fotokatalitinio filtro elementais, kurie visiškai 
suskaido tokius teršalus iki vandens garų ir anglies dioksido pėdsakų.

Techninės ypatybės
Valymo našumas, m³/val. 450-1.500

Rekomenduojamas maksimalus kambario dydis, m² <100 

UV-A šviesos diodai saugiame spinduliuotės diapazone (įprastai 

365 nm), vnt.
144

Triukšmo emisija, dB (nuo 450 iki 3 000 m³/val.) 40-73

Matmenys (plotis x aukštis x gylis, mm) 1000 x 900 x 438 

Bendras svoris, kg Apie 120 

Energijos suvartojimas, W (nuo 450 iki 1 500 m³/val.) 200 - 420

Oro valymo ir dezinfekavimo įranga

„ArpackAirClean 600“



Skirtas pavienių patalpų vėdinimo sistemų dezinfekavimui ir 
oro molekuliniam valymui. Papildomas neprivalomas blokas 
tradicinėse sistemose.

Techninės ypatybės

Našumas, m³/val. iki 1.000 

Mikrofloros išvalymas +

UV-A spinduliuotės galia, W 120

Fotokatalitinių elementų skaičius, vnt. 10

Bendrieji matmenys, mm 680 x 800 x 240 

Maksimalus elektros energijos suvartojimas, W 300

Svoris (be oro kanalų), kg 36

Oro valymo ir dezinfekavimo įranga

„Ortakis Arpack AC 1000“



Skirtas pavienių patalpų vėdinimo sistemų dezinfekavimui ir 
oro molekuliniam valymui. Papildomas neprivalomas blokas 
tradicinėse sistemose.

Techninės ypatybės

Našumas, m³/val. iki 4.000 

Mikrofloros išvalymas +

UV-A spinduliuotės galia, W 480
Fotokatalitinių elementų skaičius, vnt. 40

Bendrieji matmenys, mm 680 x 800 x 970 

Maksimalus elektros energijos suvartojimas, W 1200

Svoris (be oro kanalų), kg 150

Oro valymo ir dezinfekavimo įranga

„Ortakis Arpack AC 4000“



Oro valymas viešajame transporte.
Veiksminga keleivių apsauga nuo oru plintančių infekcijų.

Techninės ypatybės A100B A200B

Našumas, m³/val. < 100 < 200

Rekomenduojamas patalpos tūris iki 40 m³ iki 60 m³

Fotokatalitinių filtrų, pagamintų iš 

akytojo stiklo, skaičius
1 2

Matmenys, mm 540 x 270 x 106 550 x 550 x 106 

Svoris, kg 9,7 19,2

Oro valymo ir dezinfekavimo įranga

Transporto priemonėms – „A100B“ ir „A200B“



• Ligoninės
• Gydytojų kabinetai
• Mokyklos / vaikų darželiai
• Pramonės įmonės
• Viešasis transportas
• Sporto alės ir sveikatingumo centrai
• Biurų pastatai
• Viešbučiai / Restoranai  / Renginių salės
• Senjorų namai

Oro valymo ir dezinfekavimo įranga

Pasirinktos naudojimo sritys



DISTRIBUTORIUS

UAB SPARTIS 
Liejyklos g. 2
78148 Šiauliai
Tel. +37061439000
sales@spartis.lt

Oro valymo ir dezinfekavimo įranga  

„ArpackAirClean“ 


