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ĐÈN LED ÁNH SÁNG BƯỚC SÓNG 405NM

LLumiNano 405 là một sản phẩm khử khuẩn - tiệt 
trùng 2 trong 1 bằng ánh sáng mang tính đột phá, 
liên tục cho quá trình hoạt động. Thiết bị chiếu 
sáng LED cung cấp ánh sáng với bước sóng 405 
nm (không có hại như tia UV) kết hợp với Tấm 
Nano Titan Dioxit (TiO2). Bằng cách này, Lumi 
Nano 405 cung cấp một giải pháp tăng cường quá 
trtrình khử khuẩn bề mặt và môi trường của bạn, 
ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng mội trường 
xung quanh bạn.

AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ

CCông nghệ tiên tiến của LUMINANO 405 cung cấp 
một quá trình khử khuẩn - tiệt trùng suốt cả ngày 
trong môi trường làm việc của bạn. Bởi vì Lumi 
Nano 405 không nằm trên quang phổ của ánh 
sáng UV, giải pháp này không gây hại cho người 
và động vật, không giống như UV-A / B / C.

ỨNG DỤNG RỘNG RÃI

LLumiNano 405 mang đến một giải pháp mới cho 
xu hướng 'Bình thường mới'. Với LumiNano 405 
bạn có thể có một môi trường (làm việc) an toàn. 
LumiNano 405 rất đa năng và dễ dàng di chuyển: 
nên được ứng dụng trong: y tế, giáo dục, phòng 
thí nghiệm, văn phòng, phòng tập thể dục và hơn 
thế nữa.

LumiNano 405 vô hại đối với con người và 
thực vật được chứng nhận IEC 62471 và CE

LumiNano 405 tiêu diệt 99,9% vi khuẩn và 
vi rút có hại, bao gồm cả Corona Virus

LumiNano 405 được sản xuất theo tiêu 
chuẩn Y tế Cộng Hoà Séc

LumiNano 405 bảo vệ bạn 24/7

DDiện tích sử dụng rộng lớn tiết kiệm chi phí

LumiNano 405 dễ di chuyển và lắp ráp

Đèn có tuổi thọ cao lên đến 50.000 giờ

Thiết kế đẹp và sang trọng
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Hoạt động dễ 
dàng

Găng tay/khẩu 
trang

Máy lọc không 
khí

LumiNano 405

Đèn UVC

Chất diệt 
khuẩn

Nước rửa tay

Loại khử trùng An toàn cho 
người

Khử trùng bề 
mặt cứng

Khử trùng bề 
mặt mềm

Khử trùng 
không khí

Liên tục

Gián đoạn

Gián đoạn

Gián đoạn

Liên tục

Liên tục

SO SÁNH KHUYẾN CÁO
LumiNano 405 là một giải pháp đã được chứng minh có thể tiêu diệt 99,99% vi rút và vi khuẩn có hại. LumiNano 405 
không chỉ tiêu diệt MRSA và C.diff mà còn cả mầm bệnh ESKAPE (Enterococcus Faecalis, Klebsiella Pneumonae, Acineto-
bacter Baumannii, Pseudomonas Aeruginosa, Enterobacter Spoecies), Aspergillus Niger, E. Coli, Salmonella Enteritidis và 
COVID-19. Điều này làm cho LumiNano 405 trở nên đa năng : y tế, giáo dục, phòng thí nghiệm, văn phòng, phòng tập thể 
dục, sân bay và hơn thế nữa.

Phản ứng porphyrin

Có hại cho cơ thể 
con người

An toàn cho cơ thể 
con người

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước (mm):        110×80×1000
Điện áp (V):           220-230V, 50-60Hz
IP:                 IP20
Màu tia sáng:          xanh tím
Bước sóng:           405nm
Tác dụng khử trùng:      Có
CChất liệu:            Nhôm
Tuổi thọ:             50.000 giờ
Nhiệt độ hoạt động:      -20C° - 50C°
Góc ánh sáng:          120 độ
Công suất tiêu thụ (Watt):  92W
Dạng đèn:            Đèn Led di động

Tốc độ tiệt trùng

Độ an toàn

Ánh sáng khả kiến

Các phương pháp khử trùng theo bước sóng.

Chứng nhận Viện đo lường CH Séc Chứng nhận thử nghiệm hiệu quả Chứng nhận Đại học Masaryk 

Ánh sáng bước sóng 405nm

Khử trùng liên tục
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NHÀ PHÂN PHỐI TẠI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ AIC
39 Bàu Cát 3, Phường 14, Tân Bình, Tp.HCM

(028) 66851869
contact.theaic@gmail.com

www.theaic.vn


