
 ČISTÝ VZDUCH NÁS SPÁJA



Fellowes Brands je štvrtou generáciou 

globálneho rodinného podniku, ktorý 

vytvára inovatívne, inšpiratívne a funkčné 

riešenia pre pohodlnú prácu na pracovisku. 

Kolekcia značiek Fellowes poskytuje 

špeciálne služby a kvalifikované znalosti, 

aby mohli vám a vašim pracovníkom zaistiť 

zdravé a príjemné pracovné prostredie.





Ako sú ľudia infikujú

Viaceré vedecké štúdie dokazujú, že existujú dva spôsoby prenosu.

  Osoba sa môže nakaziť priamym kontaktom s nakazenou osobou alebo 
predmetom prenášajúcim vírus.

  Vzduchom -  dvoma spôsobmi prenosu:

 � Prenos vzduchom cez veľké kvapky  
(> 10 mikrónov) pri kašli alebo kýchaní (1 - 2 m)

 � Prenos vzduchom cez malé častice  
(<5 mikrónov) tiež vyvolaný kašľom, kýchaním či rozprávaním

Rýchle globálne šírenie ochorenia Covid-19

zvýšilo našu snahu chrániť seba a ostatných okolo nás. Viac ako kedykoľvek predtým 

nám teraz záleží na čistom vzduchu bez baktérií a vírusov a na dezinfekcii rúk a 

povrchov, ktorých sa dotýkame.

Vzdušná hrozba je skutočná

Medzinárodní odborníci na zdravotnú starostlivosť a virológovia  

sa zhodujú na tom, že prenos vírusov vo vzduchu predstavuje 

významnú hrozbu.

  Centrá pre kontrolu chorôb (CDC) zistili, že ochorenie COVID-19 môže 
byť prenosné až do vzdialenosti 4 m. 1

  New England Journal of Medicine uviedol, že vírus môže zostať vo 
vzduchu až 3 hodiny. 2

  Výskum v Holandsku zistil, že typické meranie bezpečnej vzdialenosti 
medzi ľuďmi je neúčinné a odporúča odstupy až 20 metrov. 3

Zdroje:
1 https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/7/20-0885_article 
2 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973
3 https://medium.com/@jurgenthoelen/belgian-dutch-study-why-in-times-of-covid-19-you-can-not-walk-run-bike-close-to-each-other-a5df19c77d08



Nezastaví sa to len pri vírusoch

Priemerný človek vdychuje 10 800 litrov vnútorného vzduchu každý deň, pričom väčšina ľudí 

trávi 90 % času v interiéroch. Až deväť hodín denne trávime v spoločných priestoroch, ktoré sú 

až päťkrát viac znečistené ako ovzdušie vonku.

Vírusy / 
baktérie

PachyAlergény VOC
*Zdroje: EPA

Kompletné hygienické riešenie

Proaktívny prístup sa musí skladať z troch základných krokov na ochranu pred prenosom 

vírusu v spoločných priestoroch.

Musíme vyčistiť vzduch 

ASHRAE, najväčšie združenie na svete venujúce sa problematike ventilácie a kvality ovzdušia 

(HVAC), zverejnilo vyhlásenie týkajúce sa prenosu SARS-CoV-2 a prevádzky systémov HVAC 

počas pandémie COVID-19, ktoré sa začalo slovami:

Umývanie rúk Dezinfekcia povrchov Čistenie vzduchu

"Vzhľadom na pravdepodobnosť prenosu vírusu SARS-CoV-2 vzduchom je v 
dnešnej situácií veľmi dôležitá jeho pravidelná kontrola."

5x  
ako vonkajší

vzduch

Vnútorný 
vzduch je až

ZNEČISTENEJŠÍ*



Pacientov a personál   
V ZDRAVOTNÍCKYCH 
ZARIADENIACH
Zlá kvalita vzduchu môže viesť k prenosu baktérií a 

vírusov. V čakárňach a ambulanciách musí byť okrem 

pravidelne vydezinfikovaných povrchov aj čistý vzduch 

bez vírusov a baktérií.

CHRÁŇME TO, NA ČOM ZÁLEŽÍ

Klientov a zamestnancov   
V DOMOVOCH SOCIÁLNYCH 
SLUŽIEB
Starší ľudia sú zraniteľnejší voči vírusom a iným 

respiračným ochoreniam a majú časté obavy z 

oslabenia svojho imunitného systému. Vzhľadom 

na veľké množstvo návštevníkov týchto zariadení je 

potrebné chrániť klientov a takisto zamestnancov 

domovov sociálnych služieb pred potenciálnymi 

vzdušnými hrozbami.

Zamestnancov  
VO FIREMNÝCH KANCELÁRIACH
Kancelárske budovy sú ukážkovým príkladom 

priestoru, v ktorom sme spolu každý deň viac 

ako 9 hodín. Každodenne sú miestom stretnutia 

zamestnancov, predajcov a nových klientov, ktorí 

prinášajú na pracovisko vírusy, baktérie a škodlivé 

patogény. Ak to spojíme s pachmi z jedál, ktoré zostali 

v odpadkových košoch a spoločných priestoroch, 

kancelárie predstavujú ideálne miesto na regulovanie 

kvality vnútorného vzduchu.



Žiakov a zamestnancov   
V ŠKOLÁCH, ŠKÔLKACH A 
DENNÝCH STACIONÁROCH
Spoločné priestory a učebne sú hniezdiskom pre 

choroboplodné zárodky. Mladý dýchací systém je 

náchylnejší na dráždivé látky, ktoré môžu zhoršovať 

detské alergie a astmu. V aktuálnej situácii je pre 

zamestnancov čoraz ťažšie účinne dezinfikovať všetky 

spoločné priestory plné baktérií a vírusov.

Pacientov a zamestnancov  
V ZUBNÝCH AMBULANCIÁCH
Stomatologická profesia je známa nízkou kvalitou 

vzduchu a vysokou koncentráciou mikroorganizmov. 

Zubné laboratóriá sú ohrozené prachom z formovacích 

a brúsnych prístrojov a zubné ordinácie sú plné baktérií 

a vírusov.

Zákazníkov, hostí a 
zamestnancov   
V REŠTAURAČNÝCH 
ZARIADENIACH, SALÓNOCH 
KRÁSY A VO FITNES CENTRÁCH
Voľný čas, ktorý trávime v rušnom a uzavretom 

vzdušnom prostredí, môže predstavovať vysoké riziko 

prenosu vírusov a baktérií. Zlepšená kvalita vzduchu 

v interiéri je vynikajúci spôsob, ako zákazníkom 

poskytnúť maximálne pohodlie a zlepšiť vnímanie 

značky. V týchto interiéroch je nevyhnutná dezinfekcia 

priestorov rovnako ako čistý vzduch.



PREČO AERAMAX 
PROFESSIONAL



EFEKTÍVNY
Osvedčený výkon

INTELIGENTNÝ
Patentovaná, responzívna technológia

INTEGROVANÝ
dokonalý doplnok

SPOĽAHLIVÝ
vyrobený na komerčné učely



* Certifikovaný  True HEPA filter  zachytáva častice o veľkosti 0,3 mikrónov

Štvorstupňový filtračný proces AeraMax Professional využíva 
na účinné čistenie vzduchu tieto osvedčené metódy.

EFEKTÍVNY
Osvedčený výkon

Predfilter zachytáva veľké 

častice a nečistoty a pomáha 

chrániť životnosť ostatných filtrov.

Aktívny uhlíkový filter 

odstraňuje zo vzduchu 

všetky  pachy a prchavé 

organické látky (VOC).

1 2



Bipolárny ionizátor 

PlasmaTrue ™ zvyšuje 

celkovú účinnosť  

filtračného systému. 

Filter True HEPA  zachytáva 

99,97% častíc vo vzduchu *

Antimikrobiálna úprava filtra 

HEPA účinne obmedzuje 

množeniu baktérií, húb a 

plesní na filtri. 

3
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Táto technológia zaručuje, že AeraMax Professional tvrdo pracuje, keď je to potrebné, a ak je to 

možné, prepne do pohotovostného režimu, čo šetrí energiu a predlžuje životnosť filtrov.

Existujú dva režimy snímania:

 Bežný režim: nepretržite monitoruje kvalitu ovzdušia a automaticky prispôsobuje rýchlosť 

ventilátora. Vzduch sa filtruje účinne a úsporne (ideálny režim pre väčšinu spoločných 

priestorov).

 Tichý režim: zohľadňuje potrebu tichého prostredia a automaticky sa prispôsobí znížením 

otáčok ventilátora pri plnej miestnosti. Ak je miestnosť prázdna, rýchlosť otáčok ventilátora 

sa automaticky zvýši (ideálny režim pre kancelárie, zasadacie miestnosti, učebne).

INTELIGENTNÝ
Patentovaná responzívna technológia

Patentovaná technológia EnviroSmart ™ používa na meranie 
zvuku, pohybu a kvality vzduchu dvojité samoregulačné 
laserové senzory.

EnviroSmart™



PureView™

Dva vysoko kvalitné laserové snímače častíc monitorujú 

kvalitu vzduchu pri vstupe do prístroja a umožňujú 

jeho zobrazenie na displeji v dvoch rôznych režimoch 

zobrazenia:

  Stav miestnosti: zobrazuje aktuálnu kvalitu vzduchu v 

miestnosti a percento zachytených častíc v reálnom 

čase.

  PM2.5: Zobrazuje v reálnom čase hodnoty PM2.5, 

ktoré vstupujú do čističky vzduchu a opúšťajú ju po 

prechode všetkými filtrami.

Na displeji sa tiež zobrazujú úrovne VOC / zápachu a 

pripomienka výmeny filtrov.

Vidieť znamená uveriť - najlepší spôsob, 
ako dať svojim zamestnancom a 
návštevníkom najavo, že to s ich zdravím 
myslíte vážne, je ukázať im to! Neviditeľné 
sa stáva viditeľným vďaka technológii 

PureView ™, displeju, vďaka ktorému 
rozdiel nielen cítite, ale ho aj vidíte.

Maximálna spokojnosť s výkonom a 
maximálna kontrola prefiltrovaných častíc.



INTEGROVANÝ
Dokonalý doplnok

AeraMax Professional bol navrhnutý tak, aby sa bez problémov začlenil do vášho interiéru. 

Všetky modely sa dajú pripevniť na stenu, sú nenápadné a vkusné, takže bezstarostné čistenie 

vzduchu môžete zabezpečiť tam, kde to najviac potrebujete.



SPOĽAHLIVÝ
vyrobený na komerčné učely

Všetky jednotky AeraMax Professional sú vyrobené s ohľadom na nepretržitú 

prevádzku (24/7/365). To znamená ustavičné používanie. A to znamená, že sú 

vyrobené z kvalitných komponentov, kvalitných filtrov a odolných krytov.

Dotykový 
ovládací panel

Patentovaná 
filtrácia na 
komerčné účely

Tesnenie filtra 
zabraňuje 
obtoku vzduchu

Vysokoúčinný motor

Tichý  ventilátor
Uzamykací 
panel (okrem 
AMII)

Odolný kryt

AM 3 & 4 = 5 ročná záruka

AM 2 = 3 ročná záruka



ČÍM SA ODLIŠUJE AERA MAX PROFESSIONAL

Certifikát na odstránenie 
vírusu chrípky

AeraMax Professional bol nezávisle 

testovaný a v časovom rozmedzí 20 - 35 

minút preukázateľne odstránil 99,99 % 

vírusu chrípky prenášanej vzduchom

Začína sa to skvelou filtráciou HEPA

Aj kvalitná čistička vzduchu môže sklamať svojou 

funkčnosťou, ak sú v nej použité nekvalitné filtre. Naše filtre 

True HEPA zodpovedajú štandardu IEST 1.5 HEPA, ktorý 

preukazuje 99,97 % efektivitu filtrácie častíc pri veľkosti 0,3 mikrónu. Na základe testovacích 

údajov IBR Laboratories naše filtre dokážu navyše zachytiť viac ako 97,8 % znečisťujúcich látok 

v rozmedzí 0,1 - 0,15 mikrónov.

Filtrácia HEPA neúčinkuje na častice menšie ako  
0.3 mikrónov – MÝTUS

Nie je to pravda. HEPA filtre nefungujú iba ako sito. Realita je taká, že filtre HEPA dokážu 

zachytiť VŠETKY veľkosti častíc. Vďaka inteligentnému dizajnu True HEPA filter dokáže zacieliť 

na ultrajemné častice kombináciou viacerých fyzikálnych mechanizmov. Prostredníctvom 

difúzie dokáže odstrániť aj tie najmenšie častice. 

Odborníci súhlasia

CDC: “Zvážte použitie prenosného vysokoúčinného  filtračného systému (s 
HEPA filtrom ), ktorý pomáha zlepšiť čistenie vzduchu (najmä v rizikovejších 

oblastiach).“
Zdroj: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/office-buildings.html

CIBSE: “Čističky vzduchu v miestnosti účinne odstraňujú častice zo 
vzduchu, čo poskytuje podobný efekt v porovnaní s vetraním. Aby boli 
čističky vzduchu účinné, musia mať aspoň účinnosť filtra HEPA a musí cez 
ne prechádzať podstatná časť vzduchu v miestnosti.“
Zdroj: CIBSE COVID-19 VENTILATION GUIDANCE (Verzia 2, 12 Máj 2020)

1m

Large 
Infectious 
Droplets Small 

Infectious 
Droplets

Infectious Droplets Nuclei

1-2m 2m

* http://www.cdc.gov/flu/about/disease/spread.htm

HEPA filter



ČISTÝ VZDUCH JE HOTOVÁ VEDA

Štúdia Výpočtovej dynamiky kvapalín ukazuje, ako systémy AeraMax Professional zlepšujú kvalitu vzduchu 

zriedením a odstránením nečistôt prenášaných vzduchom.

Kontaminačný mrak bez 
čističky AeraMax Pro

Kontaminačný mrak s čističkou AeraMax 
Professional umiestneným nad toaletami

See the video on
aeramaxpro.com

  Pri predpoklade, že 

všetkých šesť toaliet sa 

spláchne naraz a dvere 

sú zatvorené

  Významné zníženie koncentrácie kontaminantu pri 2,5 PPM (červená farba)

  Zvýšenie čistého vzduchu v oblasti priamo pred toaletami

  Na dosiahnutie tohto cieľa pomocou vzudoctechniky (HVAC ) by bolo 

potrebné zvýšiť prietok o 250 %

Výhody montáže na stenu

Výmena vzduchu v miestnosti za hodinu (ACH)

Jednoducho povedané, ACH je výpočet, koľkokrát môžeme pomocou nášho prístroja 

vymeniť objem vzduchu v miestnosti. ACH 5 znamená, že váš vzduch sa vyčistí 5x za 1 

hodinu, čo je každých 12 minút! Mali by ste sa zamerať na 3 – 5 výmen vzduchu za 1 hodinu.

Počas našich simulačných testov CFD sme pri montáži 

zariadenia na stenu zaznamenali významnú účinnosť filtrácie 

v celej miestnosti.

  Zariadenie je možné nainštalovať bližšie k zdroju 
znečistenia

  Vytvára cirkuláciu vyduchu v celej miestnosti a zvyšuje 
distribúciu čistého vzduchu (vzduch má v ceste menej 
prekážok)

  Znečistený vzduch sa odsáva prednostne vo výške hlavy 
(úroveň dýchania), nie v spodnej časti miestnosti

  Zlepšuje účinnosť výmeny objemu vzduchu v miestnosti 
za hodinu



OSVEDČENIA

Poskytuje skvelý zážitok pre hostí

Legoland Discovery Center
Toalety v spoločnosti LEGOLAND® Discovery Center navštevujú každý 

deň stovky až tisícky návštevníkov. Udržiavať ich čisté je náročné. 

Osviežovače vzduchu iba maskujú zápach z toaliet a nerobia nič pre 

to, aby zabránili rozširovaniu choroboplodných zárodkov. Spoločnosť 

LEGOLAND® nainštalovala čističe vzduchu AeraMax Professional do 

každej toalety svojho zariadenia, čo viedlo k výraznému zlepšeniu 

kľúčových ukazovateľov výkonu (KPI) čistoty zariadenia.

Úspešná príprava študentov  
vďaka čistému vzduchu

Stredná škola v Hinsdale
Keď séria architektonických zmien na strednej škole v Hinsdale spôsobila 

problémy s kvalitou vnútorného ovzdušia (IAQ), riaditeľ prevádzky na 

Community Consolidated School District 181 Mike Vilendrer sa obrátil 

na AeraMax Professional. Osem mesiacov po inštalácii vo vedeckom 

laboratóriu, vo výtvarnej dielni a v učebni sa problémy s kvalitou vzduchu 

stratili. Jeden učiteľ kreslenia zaznamenal výrazný pokles absencií v 

porovnaní s minulými rokmi.

“Čistý vzduch mi pomohol 
zabezpečiť väčšiu čistotu 
v toaletách”
Nick Miller, generálny riaditeľ

Mike Vilendrer, prevádzkový riaditeľ,  
Community Consolidated School District 181

“Problémy s kvalitou 
vnútorného ovzdušia, ktoré 
sme mali, úplne zmizli.”



Malé pľúca potrebujú AeraMax Professional

Detské centrum Tiny Sprouts
Denné detské centrum Tiny Sprouts, ktoré navštevovalo každý deň 60 detí, 

malo veľké problémy s chorobami a zápachom, ktoré však nevedeli vyriešiť 

bežným spôsobom dezinfekcie. Takže riaditeľka Emily Sousa nainštalovala 

po celej škole jednotky AeraMax Professional. Účinok bol okamžitý. A 

dramatický. „Zaznamenali sme výrazný rozdiel v kvalite ovzdušia,“ hovorí 

riaditeľka. „Ráno miestnosť vonia sviežo a máme z nej úplne iný pocit.“ 

Navyše, nová rutina čistenia vzduchu priniesla ďalšie výhody. Rodičia z 

iných centier k nám priniesli deti najmä vďaka svojmu postoju k čistote, 

zdraviu a bezpečnosti a takisto vďaka inštalácii jednotiek AeraMax 

Professional.

Viditeľne čistejšie prostredie

Dentálne centrum ALL ABOUT YOU  
Dr. Stephen Lavrisa chcel poskytnúť svojim pacientom a personálu čisté a 

zdravé prostredie, ale namontované filtre vo vzduchotechnike to nevedeli 

zabezpečiť. Nebol si istý, či skutočne fungujú, a všimol si, že objemné, 

dodatočne namontované filtre obmedzovali prúdenie vzduchu v jeho 

systéme HVAC, čo spôsobilo, že systém pracoval nepretržite. Preto stavil 

na AeraMax Professional. Doktor Lavrisa nainštaloval do svojho zariadenia 

osem jednotiek AeraMax Professional a všimol si okamžitý - a viditeľný 

- rozdiel. Na povrchoch sa nezhromažďoval prach a tuhé častice, ktoré 

zvyčajne na konci dňa dopadli na povrch, boli preč. Bonus: zdravšie 

prostredie pre všetkých zúčastnených.

Find case studies and testimonials by visiting aeramaxpro.com

“Dokázali sme vyriešiť 
pretrvávajúce problémy s pachmi a 
choroboplodnými zárodkami.” 

“Viem, že je to teraz čistejšie, 
pretože okolo seba nevidím 
prach a častice.” Cítim, že kvalita 
vzduchu je lepšia.” 

Emily Sousa, majiteľka a riaditeľka

Dr. Stephen Lavrisa



PRODUKTOVÝ RAD

AERAMAX PRO IV

AeraMax Professional IV je najväčší z 

našich komerčných systémov čistenia 

vzduchu. Poskytuje výmenu vzduchu 

každých 20 minút v miestnostiach s 

rozlohou až do 110 m². Môžete tiež 

použiť viacero zariadení súčasne na 

čistenie väčších plôch, ako sú otvorené 

kancelárske alebo konferenčné miestnosti.

Správna veľkosť pre veľké priestory



AERAMAX PRO II

AERAMAX PRO III

Vďaka mimoriadne tenkému dizajnu 

sa AeraMax Professional II dokonale 

hodí do menších priestorov. Ponúka 

3 - 5 výmen vzduchu za hodinu v 

spoločných vnútorných priestoroch s 

rozlohou 15 až 25 m². Je ideálny pre 

menšie vyšetrovne, úzke chodby a 

malé verejné toalety.

AeraMax Professional III je ideálny pre väčšinu 

miestností a poskytuje až 3 výmeny vzduchu za 

hodinu v miestnostiach s rozlohou 55 m². Je ideálny 

pre kancelárie, konferenčné miestnosti, učebne, 

toalety, čakárne a uzavreté spoločné priestory.

Kompaktný a výkonný

Dokonale sa hodí pre väčšinu miestnosti



AeraMax Pro AM3AeraMax Pro AM3 PCAeraMax Pro AM2 AeraMax Pro AM4AeraMax Pro AM4 PC

TECHNICKÉ ÚDAJE

Inteligentná 
technológia Technológia EnviroSmart Technológia PureView 

EnviroSmart Technology
Technológia PureView 

EnviroSmart Technology EnviroSmart Technology EnviroSmart Technology

Pokrytie priestoru 15m2 (5 ACH) 
25m2 (3 ACH)

30m2 (5 ACH) 
55m2 (3 ACH)

65m2 (5 ACH) 
110m2 (3 ACH)

30m2 (5 ACH) 
55m2 (3 ACH)

65m2 (5 ACH) 
110m2 (3 ACH)

Počet rýchlostí 
ventilátora 5 5 5 5 5

Prietok vzduchu 
(m³ / hod) 60, 73, 87, 109, 170 129, 158, 190, 238, 374 260, 316, 381, 476, 748 129, 158, 190, 238, 374 260, 316, 381, 476, 748

Hladiny 
akustického tlaku 

(dB)
45, 48, 51, 60, 64 38, 41, 48, 52, 67 42, 44, 51, 53, 68 38, 41, 48, 52, 67 42, 44, 51, 53, 68

Rozmery 
zariadenia 

(VxŠxH)
566 x 348 x 102mm 499 x 531 x 228mm 499 x 881 x 228mm 499 x 531 x 228mm 499 x 881 x 228mm

Hmotnosť 
zariadenia 4.8kg 9.1kg 15.1kg 9.1kg 15.1kg

Spotreba energie 
(W) 7, 10, 14, 40, 70 5, 8, 11, 21, 100 8, 12, 18, 35, 166 5, 8, 11, 21, 100 8, 12, 18, 35, 166

Certifikát Energy 
Star Áno Áno Áno Áno Áno

Požiadavky na 
napájanie 220-240v, 50/60Hz, 2A 220-240V, 50/60Hz, 0.9A 220-240V, 50/60Hz, 1.4A 220-240V, 50/60Hz, 0.9A 220-240V, 50/60Hz, 1.4A

Certifikácia 
elektrickej 

bezpečnosti
TUV, GS, CE TUV, GS, CE TUV, GS, CE TUV, GS, CE TUV, GS, CE

Nasávanie / 
výstup vzduchu

Bočné strany / vrchná 
strana Spodný / vrchný Spodný / vrchný Spodný / vrchný Spodný / vrchný

Ovládací panel Kapacitný dotykový displej Kapacitná dotyková a TFT 
LCD obrazovka PureView

Kapacitná dotyková a TFT 
LCD obrazovka PureView Kapacitný dotykový displej Kapacitný dotykový displej

Materiál puzdra UV stabilizované ABS UV stabilizované ABS UV stabilizované ABS UV stabilizované ABS UV stabilizované ABS

Prevádzková 
teplota 10°C-40°C 5°C-40°C 5°C-40°C 5°C-40°C 5°C-40°C

Prevádzková 
vlhkosť

Až do 60%  
relatívnej vlhkosti

Až do 60%  
relatívnej vlhkosti

Až do 60%  
relatívnej vlhkosti

Až do 60%  
relatívnej vlhkosti

Až do 60%  
relatívnej vlhkosti

Záruka obmedzená na  3 roky obmedzená na  5 rokov obmedzená na  5 rokov obmedzená na  5 rokov obmedzená na  5 rokov

KONFIGURÁCIE
Držiak na stenu

Spôsob inštalácie Nástenná  inštalácia  
so zástrčkou Nástenná  inštalácia Nástenná  inštalácia Nástenná  inštalácia Nástenná  inštalácia

Názov modelu 
Kód položky

AM2 
9540401

AM3 PC 
9573801

AM4 PC 
9573901

AM3 
9433401

AM4 
9451001

Podlahový stojan

Spôsob inštalácie
Podlahový stojan

9540901
Príslušenstvo pre súpravu 

na zapustenie do steny 
(Drôtové pripojenie)

9540802

Typ zástrčky EÚ / UK Typ zástrčky EÚ / UK Typ zástrčky EÚ / UK Typ zástrčky EÚ / UK

Názov modelu 
Kód položky

AM3S PC 
9574001

AM4S PC 
9574201

AM3S 
9450101

AM4S 
9451301



FILTRAČNÉ RIEŠENIA

Filtre pre modely 
AeraMax AM3 a 4 Štandardná konfigurácia filtra Hybridný filter Celokarbónový filter 

(Vysoký zápach / VOC) Predfiltre

Typ filtra 5mm uhlíkový filter (s predfiltrom) 
45 mm pravý HEPA

50 mm filter obsahujúci 50% 
uhlíka a 50% True HEPA

50 mm uhlíkový filter (s 
predfiltrom) Náhradný predfilter

Filtračné médiá 
HEPA 2.5m2 1.3m2 - -

Antimikrobiálna 
povrchová úprava Áno (True HEPA) Áno (True HEPA) Nie Nie

Hmotnosť 
aktívneho uhlia 0.45kg 1.8kg 2.7kg -

Odhadovaná 
životnosť filtra

Uhlíkový filter: 6 mesiacov 
Filter True HEPAr: 12 mesiacov 12 mesiacov 12 mesiacov 6-12 mesiacov

Veľkosť balenia Uhlík: 4 ks 
Filter True HEPAr: 2 ks

2 ks 
(dodáva sa s predfiltrami) 2 ks 4 ks

Čísla položiek Uhlíkový filter: 9416502 
Filter True HEPA: 9416602 9436902 9436802 9600501

Filtre pre model 
AeraMax AM2 Štandardná konfigurácia filtra Filter True HEPA Celokarbónový filter 

(Vysoký zápach / VOC) Predfiltre

Typ filtra 50 mm filter obsahujúci 50% 
uhlíka a 50% True HEPA 50mm True HEPA filter 50mm uhlíkový filter Náhradný predfilter

Filtračné médiá 
HEPA 0.5m2 1.1m2 - -

Antimikrobiálna 
povrchová úprava Áno (True HEPA) Áno Nie Nie

Hmotnosť 
aktívneho uhlia 340g - 680g -

Odhadovaná 
životnosť filtra 12 mesiacov 12 mesiacov 12 mesiacov 6-12 mesiacov

Veľkosť balenia 1 balenie 1 balenie 1 balenie 4 ks

Čísla položiek 9544501 9544301 9544601 9608401
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Ak chcete získať viac informácií o produktoch AeraMax® 

Professional, sledujte referencie zákazníkov a získajte ďalšie 

technické informácie. Viac informácií nájdete na stránke 

www.guttaeu.eu/aeramaxpro.

Úplný zoznam našich 18 medzinárodných pobočiek nájdete na 

stránke aeramaxpro.com/locations aeramaxpro.com/locations


