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ASEPTICA clinic

Filtr wstępny Oczyszcza powietrze z większości widocznych zanieczyszczeń takich jak kurz, sierść, pyłki drzew i traw.

Filtr PM2.5 Wielowarstwowa budowa filtra skutecznie chroni przed zanieczyszczeniami PM 2.5 i PM 10.
Filtr z warstwą aktywnego węgla.

Filtr HEPA 13
Złożony z wielu cienkich włókien o bardzo dużej gęstości. Usuwa z powietrza pyły zawieszone PM1,PM2,5, PM10, pyłki roślin, zarodniki pleśni
i alergeny roztoczy. Eliminuje nawet najmniejsze cząsteczki kurzu, drobin sierści i innych wzbĳanych przy każdym ruchu cząsteczek. Wysoki
13-y poziom filtracji HEPA uznawany jest jako medyczny.

Filtr węglowy
Zawiera zamknięty w obudowie węgiel aktywny. Jego wysokie właściwości chłonne pozwalają wyeliminować z powietrza szkodliwe
organiczne zanieczyszczenia gazowe. Wychwytuje rakotwórcze lotne substancje powstające np. z dymu papierosowego lub powszechnie
używanych środków chemicznych. Skutecznie usuwa nieprzyjemne zapachy.

Generator
jonów
ujemnych

Wszechobecne urządzenia elektroniczne generują nadmiar jonów dodatnich co niekorzystnie wpływa na nasze samopoczucie. Generator
jonów ujemnych przywraca równowagę w otaczającym nas powietrzu, poprawiają samopoczucie i nastrój oraz zdolność koncentracji i jakość
snu.

NTDA (TTA)
Wyjatkowa substancja zawierająca nanocząsteczki z potwierdzonym przez międzynarodowe laboratoria działaniem wiązania i eliminowania
patogenów. Zawierające NTDA powłoki skutecznie niszczą wirusy , bakterie, formaldechydy i grzyby zamieniając je na H2O i CO2. Trwałość
powłok osiąga 5 lat.

Filtr Plazmowy
Moduł Plazmy ma za zadanie rozbić obojętne cząsteczki tlenu na aktywne elektrycznie atomy o wysokiej zdolności do eliminacji
mikroorganizmów. Skutecznie niszczy wirusy, bakterie, pleśnie, białka i kwasy nukleinowe . Rozkłada lotne związki organiczne na wodę i
dwutlenek węgla.

Filtr
fotokatalityczny

Katalizator pod wpływem światła powoduje rozkład powietrza na substancje silnie utleniające - nadtlenek wodoru i rodnik wodorotlenowy.
W ten sposób rozbĳane są białka wirusów i rozbĳane jądra bakterii, a formaldechydy, LZO są neutralizowane do postaci wody i dwutlenku
węgla. W zależności od typu do aktywacji filtra może być używane światło słoneczne lub UVA.

Filtr
zimnokatalityczny Działa tak samo jak fotokatalizator, nie wymaga jednak dostarczania światła lub energii UVA.

Filtr molekularny Selektywnie absorbuje cząsteczki związków chemicznych.

Filtr
antybakteryjny
izolacyjny

Silnie przyciąga bakterie i wirusy w celu zniszczenia ich powłoki i komórek. Zaburzając DNA bakterii i mikroorganizmów, doprowadzają je
do utraty zdolności do podziału i rozmnażania się.

Lampa UV-C Silne właściwości wirusobójcze i bakteriobójcze. Należy unikać ekspozycji na promieniowanie UV-C. W przypadku oczyszczaczy i
sterylizatorów NANOCARE zamknięte bezpiecznie wewnątrz obudów. W oprawach oświetleniowych sterowane czujnikami.

Lampa UVA Promieniowanie UV-A to promieniowanie elektromagnetyczne o długosci fali 315-400nm. Używane często do aktywacji filtrów
fotokatalitycznych.

PM2.5 PM2.5

NTDA NTDA

ASEPTICA
CUBIC

FUNKCJE OCZYSZCZANIA POWIETRZA ZAWARTE W URZĄDZENIACH

ASEPTICA
CLINIC

ASEPTICA
EXPERT

ASEPTICA
BUSTER

ASEPTICA
ULTRA

ASEPTICA
NANO

UVC UVC

UVA UVA
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ASEPTICA cubic
OCZYSZCZACZ POWIETRZA

Z WIELOPOZIOMOWYM FILTREM
I LAMPĄ UV�C

...duże możliwości niewielkiej kostki

Drobne
cząsteczki

PM10

Drobne
cząsteczki

PM2.5

Pyłki Kurz Roztocza Sierść Zarodniki
pleśni

Niezwykle
drobne

cząsteczki

Lotne
związki

organiczne

Bakterie Wirusy

PM2.5

Aromaterapia

dom biuro auto
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w domu w biurze

biały

grafitowy

w aucie
Prosta sprawa!
Uruchom silnik,
urządzenie zadziała od razu!

W komplecie mocowanie
zapewniające stabilizacje

i bezpieczeństwo.
Możliwość instalacji

na desce rozdzielczej,
podłokietniku, zagłówku

lub tylnym siedzeniu.
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• poprawia jakość powietrza
• filtruje pyły
• niweluje nieprzyjemne zapachy
• pochłania szkodliwe gazy (takie jak formaldehydy, benzen)
• działa wirusobójczo,
• bakteriobójczo i grzybobójczo

Atrakcyjny wygląd powoduje, że niezależnie od podstawowej funkcji oczyszczania
powietrza ASEPTICA cubic ozdobi każde biurko. Znakomicie wkomponuje się w
minimalistyczny wygląd gabinetu lekarskiego, salonu kosmetycznego, biura czy
większości domowych wnętrz. W jego otoczeniu odetchniesz świeżym i przede
wszystkim bezpiecznym powietrzem. To niewielkie urządzenie posiada silne
właściwości bakteriobójcze. Zapewnia Tobie, personelowi i Twoim klientom
oczyszczone powietrze każdego dnia.
Polecany do pomieszczeń o powierzchni 10-15m2.

Aromaterapia!
Dodaj swój ulubiony zapach
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JONIZATOR
+ LAMPA UV-C

+ WIELOPOZIOMOWE FILTRY
W JEDNYM NIEWIELKIM URZĄDZENIU!

LAMPA UV-C

LAMPA UV-C

FILTR HEPA 13

WYSOKOSPRAWNY
WENTYLATOR

DWUWARSTWOWY
FILTR WYMIENNY

LAMPA UV-C

GNIAZDO
WYMIENNYCH
FILTRÓW

SZTYFT
DO
AROMATERAPII

WENTYLATOR
ZAPEWNIAJĄCY
WYSOKĄ
WYDAJNOŚĆ

FILTR
FOTOKATALITYCZNY

FILTR
FOTOKATALITYCZNY

FILTR
WĘGLOWY

FILTR
WĘGLOWY

WYSOKOSKUTECZNY
FILTR HEPA BLOKUJE
CZĄSTKI PM2.5 ORAZ
WIĘKSZE CZĄSTKI
ORGANICZNE

WARSTWA Z CZĄSTECZKAMI
WĘGLA AKTYWNEGO SKUTECZNIE
POCHŁANIA ZWIĄZKI ORGANICZNE,
TAKIE JAK FORMALDEHYD, CHLOROBENZEN
I NIEPRZYJEMNE ZAPACHY

FILTR FOTOKATALITYCZNY MA SILNĄ FUNKCJĘ
DEGRADACJI KATALITYCZNEJ, KTÓRA ROZKŁADA
SUBSTANCJE ORGANICZNE, TAKIE JAK
FORMALDEHYD, DO DWUTLENKU WĘGLA I WODY,
ZAPEWNIA EFEKT STERYLIZACJI

STERYLIZACJA UV-C

HEPA13

<15m2

<6W 146x146x80 0,59

6x10 mln/cm3

START

UVC

PM 2,5AUTOMATYCZNY

wielkość
pomieszczenia

moc wymiary (mm) waga (kg)

jony ujemne

UVC

Filtr HEPA 13 Filtr węglowy Generator
jonów ujemnych

Filtr
fotokatalityczny

Lampa UVC
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ASEPTICA clinic
OCZYSZCZACZ POWIETRZA

Z WIELOPOZIOMOWYM FILTREM
I LAMPĄ UV�C

dom biuro usługi medyczne

ASEPTICA clinic

...możliwości medyczne
nie tylko w klinice

Drobne
cząsteczki

PM10

Drobne
cząsteczki

PM2.5

Pyłki Kurz Roztocza Sierść Zarodniki
pleśni

Niezwykle
drobne

cząsteczki

Lotne
związki

organiczne

Bakterie Wirusy

PM2.5

Aromaterapia
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w domu

w biurze

medycyna usługi
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ochrona pełną mocą

ZEWNETRZNA
WARSTWA BAWEŁNIANA
FILTRUJE CZĄSTECZKI
PM50 ORAZ KURZ

WYSOKOSKUTECZNY
FILTR HEPA BLOKUJE
CZĄSTKI PM2.5 ORAZ
WIĘKSZE CZĄSTKI
ORGANICZNE

WARSTWA Z CZĄSTECZKAMI
WĘGLA AKTYWNEGO SKUTECZNIE
POCHŁANIA ZWIĄZKI ORGANICZNE,
TAKIE JAK FORMALDEHYD, CHLOROBENZEN
I NIEPRZYJEMNE ZAPACHY

ZIMNY FILTR KATALITYCZNY MA SILNĄ FUNKCJĘ
DEGRADACJI KATALITYCZNEJ, KTÓRA ROZKŁADA
SUBSTANCJE ORGANICZNE, TAKIE JAK
FORMALDEHYD, DO DWUTLENKU WĘGLA I WODY,
ZAPEWNIA EFEKT STERYLIZACJI

STERYLIZACJA UV-C

OCZYSZCZACZ
POWIETRZA
Z WIELOPOZIOMOWĄ
FILTRACJĄ
• polecany do pomieszczeń o pow. 10-15m2

• wielowarstowe filtry oczyszczające
• filtr HEPA 13 wysokiej efektywności
• grzebieniowy filtr z aktywowanym węglem
• zdalne sterownie pilotem lub poprzez panel dotykowy
• monitorowanie jakości powietrza

i automatyczne dopasowanie trybu pracy
• filtr zimnej katalizy
• generator jonów ujemnych
• sterylizacja UV
• czujnik jakości powietrza
• przypomnienia o wymianie filtra
• możliwość aromaterapii

JONIZATOR
ORAZ LAMPA UV-C

O NAJEFEKTYWNIEJSZYM
ZAKRESIE DZIAŁANIA NA RYNKU

LAMPA UV-C

sterowanie pilotem

HEPA13

<15m2

15W 334x129x295

PILOT
+ DOTYK

2,50

8x10 mln/cm3

TURBINOWY

UVC

WENTYLATOR

wielkość
pomieszczenia

moc wymiary (mm)

sterowanie

waga (kg)

jony ujemne

UVC

Filtr HEPA 13Filtr węglowyFiltr wstępny Generator
jonów ujemnych

Filtr
zimnokatalityczny

Lampa UVC
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ASEPTICA expert

biurodom usługi medyczne

Profesjonalista
...również na wynajem

Drobne
cząsteczki

PM10

Drobne
cząsteczki

PM2.5

Pyłki Kurz Roztocza Sierść Zarodniki
pleśni

Niezwykle
drobne

cząsteczki

Lotne
związki

organiczne

Bakterie Wirusy

PM2.5

PROFESJONALNY OCZYSZCZACZ POWIETRZA
Z WIELOPOZIOMOWĄ FILTRACJĄ I LAMPĄ UV�C
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w biurzemedycyna usługi

w domu

ASEPTICA Expert zadba znakomicie o czystość pomieszczeń do
60m2. Wyposażony w większość obecnie dostępnych technologii
oczyszczania powietrza wyeliminuje z jego składu większość
alergenów, bakterii, wirusów i grzybów, a także tak szkodliwy
formaldehyd. Cząsteczki PM2,5 powszechnie występujące w
smogu zlikwiduje aż w 99,9%. Obudowa Asep�ci Expert pozwala
urządzenie dosunąć do ściany nie burząc estetyki pomieszczeń.
Świetnie sprawdzi się w użytkowaniu domowym i niemal
w każdym biznesie. Cicha i skuteczna praca pozwala używać
urządzenia nawet podczas zajęć wymagających skupienia lub
w nocy, nie zakłócając snu domowników. Prosty w obsłudze
poprzez panel lub za pomocą pilota.

CADR 99,9% 97,6%
480m3/h

<60m2

55W 350x215x610 9,00

4x10 mln/cm3UVCwielkość
pomieszczenia

moc wymiary (mm)

PM2.5 CAŁKOWITY
POZIOM FILTRACJI

waga (kg)

jony ujemne

UVC

Filtr HEPA 13Filtr węglowy

Filtr
plazmowy

Filtr wstępny Generator
jonów ujemnych

Lampa UVC Filtr
molekularny

Filtr
antybakteryjny

izolacyjny
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ASEPTICA buster
STERYLIZATOR POWIERZA

usługi medyczne

BEZPIECZNA STERYLIZACJA POWIETRZA
...bez kompromisów

Drobne
cząsteczki

PM10

Drobne
cząsteczki

PM2.5

Pyłki Kurz Roztocza Sierść Zarodniki
pleśni

Niezwykle
drobne

cząsteczki

Lotne
związki

organiczne

Bakterie Wirusy

PM2.5
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usługi

medycyna

ASEPTICA Buster jest urządzeniem sterylizującym podobnym
w działaniu do przepływowej lampy UV-C. Wyposażone jest aż w trzy
promienniki po 36W każdy, których skuteczność wspomagana jest
filtrami włókninowymi wyłapującymi cząsteczki PM2,5 i większe.
Przepływ powietrza odbywa się na dwóch poziomach, w rezultacie
czego, w zaledwie godzinę sterylizacji poddane zostaje 800 m3

powietrza! W krótkim czasie urządzenie jest w stanie wyeliminować
z dezynfekowanego pomieszczenia do 99,9% cząsteczek PM2,5 i

97,6% patogenów. Asep�ca Buster wyposażona jest w generator
jonów ujemnych. Wszystkie funkcje i programy pracy sterylizatora
dostępne są z łatwego w obsłudze pilota lub panelu LCD. Urządzenie
jest bezpieczne dla człowieka i z wszystkich jego możliwości możemy
korzystać przebywając w jego pobliżu. Najczęściej jest stosowane w
służbie zdrowia, restauracjach, klubach fitness, i wszędzie tam, gdzie
dezynfekcja pomieszczeń w krótkim czasie ma znaczenie.
ASEPTICA Buster to bezpieczna sterylizacja powietrza!

CADR 98% 99%
800m3/h

150W 530x420x850 20,00

6x10 mln/cm3UVC
3X36

moc wymiary (mm)

PM2.5 STERYLIZACJA
PATOGENÓW

waga (kg)

jony ujemne
PILOT

+ DOTYK

sterowanie

UVC

Filtr wstępny Generator
jonów ujemnych

Lampa UVCFiltr HEPA 13 Filtr węglowy



2 726

ASEPTICA ultra
ANTYSEPTYCZNY I ANTYWIRUSOWY PANEL LED

biuro usługi medyczne

...zdumiewająca hybryda

Drobne
cząsteczki

PM10

Drobne
cząsteczki

PM2.5

Pyłki Kurz Roztocza Sierść Zarodniki
pleśni

Niezwykle
drobne

cząsteczki

Lotne
związki

organiczne

Bakterie Wirusy

PM2.5
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medycyna

Asep�ca ultra to jedyna hybryda na rynku łącząca możliwości panelu LED
ze sterylizacją otwartą lampą UV-C. W dowolnej chwili możemy jej używać jako
podstawowego nowoczesnego oświetlenia LED lub przełączyć na lampę UV-C, która
w ciągu 60 minut wysterylizuje pomieszczenie o powierzchni do 30m2! Lampa jest
w pełni bezpieczna i kiedy w trakcie pracy modułu lampy UV-C w jej obrębie pojawi
się człowiek lub zwierzę natychmiast wyłączy się automatycznie. ASEPTICA Ultra
rozwiązuje problem oświetlenia większości pomieszczeń wymagających wysokiego
reżimu sanitarnego. Model podstawowy przewidziany jest do montażu w
modułowym suficie podwieszanym lub z użyciem opcjonalnej ramki do montażu
nawierzchniowego. Dzięki ustandaryzowanym rozmiarom w łatwy sposób można nią
zastąpić większość dotychczas użytkowanych w służbie zdrowia opraw
oświetleniowych. Dzięki połączeniu funkcji oświetlenia i sterylizacji w jednym
redukuje konieczność umieszczania dodatkowych specjalistycznych urządzeń
utrzymując pomieszczenie przejrzystym i łatwym w utrzymaniu porządku i czystości.

w biurze

usługi
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JONIZATOR
ORAZ LAMPA UV-C

O NAJEFEKTYWNIEJSZYM
ZAKRESIE DZIAŁANIA NA RYNKU

Dzięki wbudowanemu
detektorowi ruchu
lampa UV-C zapewnia
bezpieczne działanie
i automatycznie wyłącza się,
gdy w pomieszczeniu przebywają
ludzie lub zwierząta.
Lampa LED działa
niezależnie od lampy UV.

LAMPA UV-C

LAMPA LED
+ LAMPA UVC

99%

38W / 36W 595x595x45 3,08

LED 38W

UVC
36W

moc LED / moc UVC wymiary (mm)

STERYLIZACJA
PATOGENÓW

waga (kg)

OŚWIETLENIE
PODSTAWOWE

funkcje

≤30m2
wielkość

pomieszczenia
PILOT

+ DOTYK

sterowanie

UVC

Lampa UVC
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ASEPTICA nano
ANTYSEPTYCZNY I ANTYWIRUSOWY PANEL LED

biuro usługi medyczne

światło i filtracja
skuteczna i bezpieczna

Drobne
cząsteczki

PM10

Drobne
cząsteczki

PM2.5

Pyłki Kurz Roztocza Sierść Zarodniki
pleśni

Niezwykle
drobne

cząsteczki

Lotne
związki

organiczne

Bakterie Wirusy

PM2.5
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Najlepszy na rynku antywirusowy i antybakteryjny panel LED wykorzystujący
technologię NANOCARE®. Powierzchnia klosza w połączeniu ze specjalistycznymi
filtrami zapewnia długoterminową ochronę przed bakteriami, wirusami i grzy-
bami w powietrzu. ASEPTICA® nano dezaktywuje i hamuje wzrost wszystkich
bakterii wirusów i grzybów, które dotkną powierzchni panelu lub przejdą przez
filtry. Technologia NANOCARE® zastosowana na powierzchni panela i wewnątrz
filtrów skutecznie zapobiega rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, oczyszcza
powietrze i zapewnia zdrowe i bezpieczne środowisko.

w biurzemedycyna usługi
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Większość wirusów i bakterii zanieczyszczających powietrze w pomieszczeniach
jest mała i mobilna, co sprawia, że niezwykle trudno jest je złapać i przefiltrować.
Zastosowanie technologii optoelektrycznej polimerowej powłoki plazmowej w
połączeniu z wyjątkowym dyfuzorem i systemem filtrów powoduje, że oprawa
ASEPTICA® Nano działa cały czas. Niezależnie od tego, czy włączasz, czy wyłączasz
światło, oczyszcza ona powietrze w pomieszczeniu, pozwalając zawsze oddychać
zdrowo.

technologia

optoelektryczna

ASEPTICA® nano jest oprawą niechemiczną, nietoksyczną i nie wymagającą żadnej konserwacji. W oprawie występują wielo-
warstwowe filtry których wymianę zaleca się, w zależności od użytkowania, co 6 miesięcy. Dzięki hybrydowej konstrukcji
łączy statyczne działanie wirusobójcze panela LED z aktywnym przyciąganiem zanieczyszczeń przechodzących przez
wielopoziomowy system filtrów.
Zainstalowane wewnątrz oprawy wentylatory HQ wywołują cyrkulację powietrza w chronionym pomieszczeniu wzmacniając
i przyśpieszając przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne działanie oprawy. Powierzchnia panela utrzymuje właściwości również
gdy oprawa nie świeci. Wygodę obsługi oprawy ASEPTICA® nano zapewnia ergonomiczny pilot umożliwiający niezależne
sterowanie siłą cyrkulacji powietrza i natężeniem przyjemnego dla oka oświetlenia.

FILTR
WSTĘPNY

DWUWARSTWOWY
FILTR WYMIENNY

NANO
Ti02

99%

36W / 19W 600x600x95 8,00

24h

UV LED

moc LED / moc went. wymiary (mm)

STERYLIZACJA
PATOGENÓW

waga (kg)

SKUTECZNOŚĆ

POWŁOKA

15m2
wielkość

pomieszczenia
PILOT

+ DOTYK

sterowanie

Filtr PM2.5 NTDA (TTA) Lampa UV-AFiltr węglowyFiltr wstępny

PM2.5
NTDA

UVA

Filtr
fotokatalityczny
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www.nanocare.com.pl

Wszystkie treści zawarte w katalogu są wartościami intelektualnymi firmy VOLTEA, której znak objęty jest ochrona patentową UPRP.
Kopiowanie całości lub cześci zdjęć, elementów graficznych jest zabronione. Niniejszy katalog jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66. §1
Kodeksu Cywilnego. Voltea nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność zawartej oferty. Zastrzegamy sobie też prawo do zmian detali technicznych lub
wizualnych przedstawionych produktów.

Producent/importer:
VOLTEA POLAND

VOLTEA - Bydgoska 19a, 86-065 Lisi Ogon, gm. Białe Błota, tel: +48 52 3201136, e-mail: office@voltea.pl, www.voltea.pl
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