TISZTA LEVEGŐ,

TISZTÁBB
ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI
INTÉZMÉNY.

Professzionális légtisztítók

P R O F E S S I O N A L

MI VAN A LEVEGŐBEN?
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A TISZTA LEVEGŐ ELŐNYEI:
NAGYOBB LOJALITÁS
A kellemetlen szagoktól és szennyeződésektől mentes tiszta levegő gondoskodást és törődést tükröz az ügyfelek,
illetve az intézményben dolgozók felé is.

JOBB EREDMÉNYESSÉG
A jobb beltéri levegőminőség, illetve az allergének eltávolítása csökkenti a betegségek miatti hiányzást, fejleszti a
mentális képességeket, javul a koncentráció és az emlékezőtehetség.1

BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET
A vírusoktól, baktériumoktól és gombáktól mentes levegőben elkerülhető a vendégek, az állatok, illetve a kollégák
fertőződése. A műtő légtisztítása csökkenti a sebfertőzések valószínűségét, valamint a levegőbe került altatógázok
megkötése biztonságos körülményeket teremt a dolgozók számára.
1. “Student Health and Academic Performance” U.S. Environmental Protection Agency

ÜGYFÉL:
Hungarovet Állatkórház

FELADAT:
Légtisztítás a váróban és a műtőben

HELYSZÍN:
Hungarovet Állatkórház, Budapest

CÉLCSOPORT:
Állatorvosok

KÓRHÁZUNK TISZTÁBB ÉS A LEVEGŐ FRISSEBB, MINT VALAHA!

TISZTA LEVEGŐ, TISZTÁBB LÉTESÍTMÉNY
KIHÍVÁS:
A műtétre, vagy kivizsgálásra váró állatok különböző szennyeződéseket hoznak be a létesítménybe.
Azok az emberek a leginkább érintettek, akiknek allergiás panaszai vannak. A kisállatok műtétje során
az altatógáz egy része a levegőbe kerül.
• a várakozó fertőző beteg állatok veszélyt jelenthetnek egészséges társaikra
• a gyakori takarítás és szellőztetés nem tisztítja kellően a levegőt
• a kisebb állatok nyílt rendszerű altatása után fejfájásra panaszkodnak a munkatársak
• baktériumok, vírusok, és egyéb patogének vannak a levegőben,
amelyek számunkra láthatatlanok

“

Az AeraMax® Professional
hatékonyan tisztítja a levegőt,
sőt, még a levegőbe jutott
altatógázt is segít eltávolítani!

MEGOLDÁS:
A váróban egy AeraMax® Professional AM IV, a műtőben egy
AM II berendezés került telepítésre. Ezek az erős légtisztítók
EnviroSmart technológiával rendelkeznek, intelligens szenzoraik
folyamatosan ellenőrzik a helyiség állapotát. A beépített
hang-, mozgás-, és légszennyezés érzékelők automatikusan
szabályozzák a berendezés működését. Ha a levegő tiszta, a
készülék készenléti üzemmódra vált, hogy energiát takarítson
meg, és növelje a szűrők élettartamát.

”

Dr. Bendzsel Dániel, vezető állatorvos

A MUNKATÁRSAK TAPASZTALATAI:

LEVEGŐBEN LÉVŐ RÉSZECSKÉK
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Az AeraMax® Professional légtisztítók használatával jelentősen csökkent a
létesítményben tapasztalható kellemetlen szagok mértéke, így a vendégek,
illetve a kollégák számára is komfortosabb környezetet tudunk biztosítani.
A műtőben 93%-kal csökkent a levegőben található részecskék
száma. Megkönnyebbülést jelent, hogy a kiszivárgott altatógázt is
megkötik ezek a légtisztító készülékek, a műtétben résztvevő kollégák
már nem panaszkodnak fejfájásra, illetve nincsenek kitéve egészségügyi
kockázatnak. A műtőben lévő csíraszámot sikerült folyamatosan
alacsony szinten tartanunk. A váróban a berendezés telepítése után már
egy órával 75%-kal csökkent a részecskék száma.
Az AeraMax® Professional gépek használatával tiszta és friss levegőhöz
jutottunk, de a legfontosabb, hogy egészséges környezetet biztosítunk
magunk és pácienseink számára. Tapasztalataink alapján mindenkinek jó
szívvel ajánljuk az AeraMax® Professional berendezések használatát.
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A MŰTŐ MOSTANRA JÓVAL TISZTÁBB, MINT A TÖBBI HELYISÉG!

TISZTA LEVEGŐ, TISZTÁBB LÉTESÍTMÉNY
KIHÍVÁS:
A műtő levegőjében található vírusok, baktériumok és egyéb kórokozók nemcsak az állatokra, de
a személyzetre is egészségügyi veszélyt jelenthetnek. A kellemetlen szagok, az állati szőr tipikus
szennyeződések egy állatkórházban.
• a felületek fertőtlenítése nem jelent teljes megoldást, biztonságosabb környezetre van
szükségünk
• a műtőben használt szellőztetőrendszer nem kellően hatékony
• a kellemetlen szagok gyakoriak, a légfrissítők nem jelentenek megoldást,
hiszen csak elfedik a szagokat, ráadásul növelik a szennyezést

Fotó: Dr. Perényi János

MEGOLDÁS:

“

Megdöbbentő, hogy az AeraMax®
Professional milyen jelentős
mértékben csökkentette a
kórokozók számát, illetve a
kellemetlen szagot!

A műtőben egy AeraMax® Professional AM III berendezés került telepítésre. Ez az erős légtisztító
EnviroSmart technológiával rendelkezik, intelligens szenzorai folyamatosan ellenőrzik a helyiség
állapotát.
A beépített hang-, mozgás-, és légszennyezés érzékelők automatikusan szabályozzák a berendezés
működését. Ha a levegő tiszta, a készülék készenléti üzemmódra vált, hogy energiát takarítson
meg, és növelje a szűrők élettartamát.

”

Dr. Laczkó László, vezető állatorvos

A MUNKATÁRSAK TAPASZTALATAI:
Az AeraMax® Professional légtisztító használatával jelentősen mérséklődött a műtőben található kórokozók száma. A BFKH Biológiai Laboratóriumának
mérései alapján a csíraszám 93%-kal csökkent a légtisztító beüzemelése előtti állapothoz képest.
A műtőben érezhetően tisztább a levegő, megszűnt a korábban folyamatosan érzékelhető kellemetlen szag, így mindannyiunk számára jóval komfortosabb
az ott tartózkodás.
Az AeraMax® Professional légtisztító eltávolította a levegőben lévő részecskék 85%-át. Megnyugtató, hogy a szemmel nem látható szennyeződések
megszűrésével egy biztonságosabb, egészségesebb környezetet alakítottunk ki mind a házi kedvencek, mind munkatársaink, mind ügyfeleink
számára. Az AeraMax® Professional minőségi változást okoz minden állategészségügyi intézményben.
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HOGYAN MŰKÖDIK?
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Az AeraMax Professional négy lépésben tisztítja a levegőt:

2

1

1

Az előszűrő eltávolítja a nagyobb részecskéket és szennyeződéseket.

2

A szénszűrő megköti a szagokat és az illékony szerves vegyületeket.

3

A True HEPA szűrő eltávolítja a levegőben található szennyeződések 99,97%-át.*
Az antimikrobiális kezeléssel ellátott HEPA szűrő hatékonyan csökkenti
a baktériumok és a gombák növekedését a szűrőn.

4

A PlasmaTrue™ bipoláris ionizáló elektromosan feltölti a levegőben található
részecskéket a hatékony szűrés érdekében.
*0,3 mikron méret esetén

TERMÉKVÁLASZTÉK

AM II

AM III

AM IIIS

AM IV

30 M²-IG TISZTÍT

65 M²-IG TISZTÍT

65 M²-IG TISZTÍT

130 M²-IG TISZTÍT

Nettó ár (tartozék szűrővel):

251.500 Ft

297.000 Ft

328.500 Ft

472.000 Ft

Cikkszám:

IFW95404

IFW94334

IFW94501

IFW94510

falra szerelhető / falba
süllyeszthető / hordozható*

falra szerelhető

hordozható

falra szerelhető

356 x 574 x 102 mm

531 x 499 x 228 mm

577 x 528 x 269 mm

881 x 499 x 228 mm

Elérhető kivitelek:
Méret:
Tömeg (szűrőkkel):
Zajszint sebességi fokozatonként (dB):
Légcsere, 5 sebesség (m³/h):

4,8 kg

9,16 kg

11,43 kg

15,1 kg

45, 48, 51, 60, 64

38, 41, 48, 52, 67

38, 41, 48, 52, 67

42, 44, 51, 53, 68

60, 73, 87, 109, 170

129, 158, 190, 238, 374

129, 158, 190, 238, 374

260, 316, 381, 476, 748

Tartozék szűrő:

Hibrid szűrő
(25 mm-es szénszűrő és
25 mm-es HEPA szűrő)

Normál szűrő
(10 mm-es szénszűrő és
50 mm-es HEPA szűrő)

Normál szűrő
(10 mm-es szénszűrő és
50 mm-es HEPA szűrő)

2 db Normál szűrő
(2 x 10 mm-es szénszűrő és
2 x 50 mm-es HEPA szűrő)

Tápellátás:

220-240 V, 50/60 Hz; 2 A

220-240 V, 50/60 Hz; 0,9 A

220-240 V, 50/60 Hz; 0,9 A

220-240 V, 50/60 Hz; 1,4 A

5, 7, 11, 33, 55

5, 8, 11, 21, 100

5, 8, 11, 21, 100

8, 12, 18, 35, 166

Fogyasztés fokozatonként (W):
Motor:

Kefe nélküli egyenáramú motor, hő és túláram védelemmel ellátva, alacsony zajszint,
folyamatos és hosszútávú használat magas fordulatszám mellett

Levegő beáramlás / kiáramlás:

Oldalt / Felül

Kijelző:

Alul / Felül
Kapacitív érintőképernyő

Érzékelők:

EnviroSmart™, - illékony szerves vegyületek, hang és mozgás

Külső ház anyaga:
Üzemi hőmérséklet:
Jótállás:

UV stabilizált ABS műanyag
10⁰C - 40⁰C / 60%-ig

5⁰C - 40⁰C / 60%-ig

3 év korlátozott jótállás

5 év korlátozott jótállás

*A feltüntetett ár a falra szerelhető kivitelre vonatkozik.

T OVÁBB INFORMÁCIÓ:

VÁSÁROLNI SZERETNE?

Látogassa meg a gyártó weboldalát a beltéri levegőminőséggel,
illetve az AeraMax Professional légtisztítókkal kapcsolatosan.

Forgalmazó:
Hungarovet Állatkórház Kft.

www.aeramaxpro.com/hu

info@hungarovetpro.hu
www.hungarovetpro.hu

