
STOP COVID-19

Lumeelamp 
TripleForce RX

NAJSKUTECZNIEJSZA, INNOWACYJNA, AKTYWNA 
metoda oczyszczania powietrza i powierzchni wykorzystująca 

w walce z COVID-19 najbardziej zaawansowane zdobycze nauki 

nanotechnologię –połączenie promieniowania UV-C z jonizacją 

fotokatalityczną Lumee Photocatalytic Ionization - LPI.                                   
                   . 

  Lumeelamp TripleForce RX to wielofunkcyjne urządzenia 

do walki z patogenami, w tym z koronawirusem SARS-CoV-2, 

innymi wirusami, bakteriami i grzybami. Dodatkowo 

oczyszczają powietrze z alergenów, toksycznych lotnych 

związków organicznych (LZO) i drobnych cząstek pyłów 

(SMOG).

 Technologia Lumee Photocatalytic Ionization - LPI 

wykorzystuje mechanizm jonizacji  fotokatalitycznej 

zachodzącej w obecności promieniowania UV-C oraz 

nanocząstek tlenku tytanu TiO –  Functional Free Radicals – 2

FFR (specjalistyczna powłoka TiO  ). 2

 W wyniku działania promieniowania UV-C na powierzchni 

warstwy tlenku tytanu generowane są dziury elektronowe oraz 

wolne elektrony, które następnie oddziałują z cząsteczkami 

wody oraz tlenu obecnymi w powietrzu przepływającym przez 

urządzenie Lumeelamp TripleForce RX. W efekcie powstają 
−•wolne rodniki hydroksylowe (OH  ), jony ponadtlenkowe (O ), 2  

nadtlenek wodoru H O  oraz inne aktywne formy tlenu. 2 2

Produkty te, dzięki silnym właściwościom utleniającym, 

kompleksowo oczyszczają i  dezynfekują powietrze, 

gwarantując najwyższą efektywność działania. 

  Efektem świadomego wykorzystania powyższych zjawisk jest 

wysoka skuteczność urządzenia potwierdzona badaniami w 

niezależnych laboratoriach. Wzbogacenie promieniowania 

UV-C o jonizację fotokatalityczną pozwala aż na 3-krotne 

zwiększenie jej efektywności w rozkładzie patogenów, a na 

dodatek usuwa z powietrza alergeny, toksyczne lotne związki 

organiczne (LZO) i drobne cząstki pyłów (SMOG).

 

AUTORSKA TECHNOLOGIA LPI

 RX

RX 100

Lumee Photocatalytic Ionization

Specjalnie opracowana powłoka z nanocząstek 
tlenku tytanu TiO  - Functional Free Radicals – FFR,  2

generująca - wolne rodniki   
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jest do bezpłatnego pobrania         w AppleStore i GooglePlay. tutaj to justowanie popraw bo źle 
wygląda

jej efektywności       w rozkładzie   tutaj to justowanie popraw bo źle wygląda

H O  - 2 mi się nie kopjują ale spacja pomiędzy H a O za duża!
(OH• ) ta gwiazdka mało widoczna

poza tym super, bardzo poprosze wersję angilską soon

3-krotne zwiększenie jej efektywności    poproszę tłustym drukiem i 



Lumeelamp App

Dodatkowo zaprojektowaliśmy specjalną, intuicyjną 

aplikację  Lumeelamp App  pozwalającą kontrolować 

zdalnie pracę urządzenia, programować czas oraz 

monitorować zużycie promiennika UV-C. Aplikacja dostępna 

jest do bezpłatnego pobrania w AppleStore i GooglePlay.            

  Nasza autorska technologia powstała w wyniku kooperacji toruńskiej firmy elektronicznej 

Inelektra z krakowskim laboratorium badawczym firmy 3D-nano.

 Urządzenia wykonane są ze stali pokrytej specjalną powłoką ochronną z jonami srebra 

odporną na działanie promieniowania UV-C, co zapewnia pełne bezpieczeństwo 

użytkowania.

  To unikalne, nowatorskie rozwiązanie może pracować również w trybie otwartym, wówczas 

w pomieszczeniu nie mogą przebywać ludzie i zwierzęta. W trybie tym promieniowanie UV-C 

bezpośrednio dezynfekuje przedmioty i powierzchnie i w bardzo krótkim czasie, ze 

skutecznością do 99,99% zabija patogeny, w tym koronawirusa SARS-CoV-2, inne wirusy, 

bakterie i grzyby.

  Dominujący wkład w walce o czyste i zdrowe powietrze zawdzięczamy wolnym rodnikom 

powstałym w wyniku jonizacji fotokatalitycznej Lumee Photocatalytic Ionization - LPI.
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NIE WYTWARZAMY OZONU W SZKODLIWEJ KONCENTRACJI.
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