
UV dulkių 
siurblys

Zenosys

✓ Pašalina dulkių erkutes, 
žiedadulkes ir bakterijas

✓ Daugiau jokių alergenų jūsų 
namuose!



Kas aplink mus sukuria 
dulkes?

Kai galvojate apie dulkes, tikriausiai net nesusimąstote, 
kad šios mažytės dalelės gali būti pavojingos mūsų 
sveikatai. 

✓ Lauke dulkės dažniausiai guli ant žemės. 

✓ Tačiau namuose yra daug didesnė rizika, kad dulkės 
pateks į orą. Buitines dulkes paprastai sudaro negyvos 
odos dalelės, nesvarbu, ar tai būtų žmonių, ar gyvūnų, taip 
pat plaukai, drabužių pluoštai, erkutės...



Mažos erkutės – didelė žala

Dulkių erkutės yra mikroskopiniai gyvi padarai, kurie 
atsiranda natūraliai ir klesti drėgnoje aplinkoje. Dulkės 
susideda iš tokių dalykų kaip naminių gyvūnėlių 
pleiskanos ir negyva oda, o tai yra dulkių erkučių 
mėgstami užkandžiai. Tad kuo daugiau dulkių, tuo 
daugiau dulkių erkučių.

✓Dulkių erkutės egzistuoja namų gyvenamojoje erdvėje 
(temperatūra 20-30 laipsnių, drėgmė nuo 65% iki 80%).

✓ Pagrindinis erkučių maistas yra pleiskanos, žmogaus 
organizmo išskiriamas aliejus ir kai kurie grybai. Be 
maisto jos negali išgyventi.

✓ Erkutės gali sukelti įprastas odos ligas, alerginį rinitą, 
egzemą ir astmą.



Vaizdo įrašas iš ‘Deep Look’ YouTube kanalo
(453) Meet the Dust Mites, Tiny Roommates That Feast On Your Skin | Deep Look – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=ACrLMtPyRM0

https://www.youtube.com/watch?v=ACrLMtPyRM0
https://www.youtube.com/watch?v=ACrLMtPyRM0


MAŽOS

Erkutes sunku pamatyti plika 

akimi. Dauguma rūšių yra 

mažesnės nei 1 mm, o jų dydis 

paprastai yra apie 0,5 mm, kai 

kurių - net 0,1 mm.

ĮPROČIAI

Erkutės yra itin aktyvios naktį, 

minta žmogaus prakaitu, 

išskyromis, negyvomis odos 

ląstelėmis, labai greitai 

dauginasi.

DAUG RŪŠIŲ

Yra daugiau nei 40 erkių rūšių, iš 

kurių daugiau nei dešimt 

susijusios su žmogaus sveikata. 

Labiausiai paplitusios yra dulkių 

erkutės, kirmėlės, niežinės erkės 

ir pan.

5Dulkių erkučių charakteristika

GYVENAMOJI APLINKA

Erkutės mėgsta drėgną, aukštą 

temperatūrą, medvilninius ir 

lininius audinius; aplinką, kurioje 

yra dulkių; gyvena tamsiuose 

patalpos kampuose.



Alerginės 
reakcijos į dulkes 

simptomai:

✓ Čiaudulys

✓ Tekanti nosis

✓ Nosies užgulimas

✓ Kosulys

✓ Ašarojančios akys

✓ Perštinti gerklė



Vidutinio ir 

vyresnio  

amžiaus 

žmonėms, 

turintiems 

silpnesnį 

imunitetą

Moterims, kurių 

oda yra jautri

Alergiškų žmonių 

sąrašo viršuje yra 

kūdikiai ir nėščios 

moterys. Erkutės 

sukelia 80% vaikų 

astmos.

Kam labiausiai kenkia 

dulkių erkutės?



UV dulkių siurblys,
šalinantis alergenus

Prietaiso charakteristika:

✓ Ergonomiškas, modernus dizainas

✓ Galinga UV lempa

✓ Automatinis dviejų eilių ritininis šepetys

✓ Daugialypė HEPA filtravimo sistema

✓ Tarptautinis sertifikavimas



Kaip jis veikia?

3. Dviejų eilių ritininis šepetys sukasi 
12 000 kartų per minutę, kad 

maksimaliai surinktų smulkias dulkes.
Galingas automatinis šepetys 

efektyviai pašalina erkutes, audinių 
pūkelius, dulkes, plaukus, naminių 

gyvūnėlių plaukus ir kt.

1. Itin stipri ultravioletinė 
lempa prasiskverbia pro 

paviršių ir pašalina 
kenksmingus organizmus, 

tokius kaip: alergenai, virusai, 
bakterijos ir kt.

2. 3 pakopų filtravimas:
- Ciklono tinklinis filtras, 
- Kempinės oro filtras, 

- HEPA filtras
surenka 99,95% dalelių, net 0,3 

mikrono dydžio.



Panaudojimas buityje

PATALYNĖ LOVOS APMUŠLAI

UV dulkių siurblys, kuris tinka patalams, 

lovoms, kilimams, drabužiams ir bet 

kokiems tekstilės gaminiams siurbti, gali 

efektyviai pašalinti dulkių erkutes.

KILIMAS

DRABUŽIAI TEKSTILĖ



Modernus dizainas

✓ Patogus naudojimas, ergonomiškas dizainas 
padeda sumažinti nugaros raumenų įtampą.

✓ Tylus darbo režimas padeda išlaikyti ramią jūsų 
namų aplinką.

✓ Taupo energiją – išsijungia automatiškai po 30 
minučių neaktyvumo.

✓ Įjungiamas vienu paspaudimu, apsaugo akis nuo 
UV spindulių pažeidimų.

✓ Skaidrus, 600 ml talpos didelis ciklono konteineris 
be maišelio.



Galinga UV lempa

Šaltojo katodo UV lempa veikia 3 kartus 

ilgiau nei įprasta karštojo katodo UV lempa.

Įmontuota UV lempa apsaugo akis ir odą, 

nedirgina.

Naikina erkutes, virusus ir bakterijas, 

sukeliančius alergiją ir odos ligas. 



Kaip naudoti
UV dulkių siurblį

Įjunkite į maitinimo tinklą Paspauskite įjungimo 

mygtuką
Siurbliui veikiant, jo 

korpusas šviečia ir 

mirksi

Skaidriame dulkių 

konteineryje matosi 

valymo proceso 

rezultatas



Kaip valyti
UV dulkių siurblį

1. Užtikrinkite, kad dulkių 
konteineris ir filtrai būtų 
švarūs

2. HEPA filtrą valykite 
švelniu šepečiu 

3. Valykite ritininį šepetį



Prietaiso parametrai

• Spalva: balta

• Dydis: 470mm x 270mm x 260mm

• Svoris: 2,1 kg

• Triukšmo lygis: < 80 db

• UV lempos bangos ilgis: 253,7 nm

• Laido ilgis: 5 m

• Dulkių konteineris: 600 ml

• Variklis: 6000 rpm

• Variklio galia: 350 W

• Siurbimas: ≥ 10kPa



Kinija JAV ES Japonija Pietų Korėja

CE 
sertifikatas

CB 
sertifikatas

PSE 
sertifikatas

KC 
sertifikatas Prietaiso medžiagų 

ataskaita
Maitinimo laido medžiagos

ataskaita

Kokybės užtikrinimas – tarptautiniai sertifikatai 

PATENTAICCC SERTIFIKATAI

SERTIFIKATAI BANDYMŲ ATASKAITOS



Jūsų švariems ir 
sveikiems 

namams


