
URZĄDZEN IA OCZYSZCZAJĄCE POW IETRZE
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ASEPTICA clinic

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

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

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, poprawia
samopoczucie i nastrój oraz zdolność koncentracji i jakość snu.

NTDA (TTA)
Wyjątkowa 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
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
antybakteryjny

Silnie przyciąga bakterie i wirusy w celu zniszczenia ich powłoki i komórek. Zaburzając DNA bakterii i mikro-
organizmów, doprowadza 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 lampy UV-C bezpiecznie zabudowane są wewnątrz urządzenia,
a w oprawach oświetleniowych sterowane są automatycznym czujnikiem ruchu.

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

*funkcja dostępna opcjonalnie na zamówienie

ASEPTICA
CLINIC

ASEPTICA
TOWER

ASEPTICA
CRISTAL

ASEPTICA
BUSTER

ASEPTICA
ROBOT

ASEPTICA
ULTRA

ASEPTICA
NANO

UVC UVC

UVA UVA

ASEPTICA
BARREL
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ASEPTICA tower
OCZYSZCZACZ POWIETRZA

Z WIELOPOZIOMOWĄ FILTRACJĄ I LAMPĄ UV�C

Drobne
cząsteczki

PM10

Drobne
cząsteczki

PM2.5

Pyłki Kurz Roztocza Sierść Zarodniki
pleśni

Niezwykle
drobne

cząsteczki

Lotne
związki

organiczne

Bakterie Wirusy

PM2.5

dom biuro usługi medyczne

...obok którego nie da się przejść obojętnie



usługi

medycyna

98

Minimalistyczny wygląd, wzbogacony efektownymi aplikacjami
oświetlenia LED, pozwala cieszyć oko użytkowników ASEPTICA
Tower nie tylko w miejscach komercyjnych, szkołach, biurach
i służbie zdrowia, ale również w wymagających wyjątkowej
estetyki wnętrzach domowych. Panel urządzenia posiada
wskaźnik, który na bieżąco informuje o jakości powietrza za
pomocą 4 kolorów: od niebieskiego (doskonała jakość
powietrza) do czerwonego (zła jakość powietrza). Sterowanie
oczyszczaczem odbywa się za pomocą dotykowego panelu LED
lub aplikacji w telefonie komórkowym.
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UVC

Filtr HEPA 13 Filtr węglowyFiltr wstępny

Generator
jonów ujemnych

Lampa UVC

Filtr
antybakteryjny

CADR 99,9% DOTYK
+ APLIKACJA
MOBILNA

1000m3/h

<120m2

85W 70x400x796 16,00

8x106 /cm3UVCwielkość
pomieszczenia

moc wymiary (mm)

PM2.5

STEROWANIE

waga (kg)

jony ujemne

Podwójny
zestaw filtrów

+ 2 x lampa UV-C 6W

ASEPTICA Tower to urządzenie dla użytkowników wymagających skuteczności
oczyszczania powietrza w stosunkowo dużych pomieszczeniach w jak najkrótszym
czasie. CADR 1000m3/h, podwójny zestaw filtrów, dwie lampy UVC i generator jonów
ujemnych gwarantują eliminację 99,9% zanieczyszczeń, w tym wirusów, bakterii,
formaldehydów i pyłków PM2,5 w czasie nieosiągalnym dla większości dostępnych
na rynku urządzeń.

Filtr
fotokatalityczny

UVC



1 31 2

ASEPTICA cristal
OCZYSZCZACZ POWIETRZA

Z WIELOPOZIOMOWĄ FILTRACJĄ I LAMPĄ UV�C

Drobne
cząsteczki

PM10

Drobne
cząsteczki

PM2.5

Pyłki Kurz Roztocza Sierść Zarodniki
pleśni

Niezwykle
drobne

cząsteczki

Lotne
związki

organiczne

Bakterie Wirusy

PM2.5

cristal

dom biuro usługi

...zanieczyszczenia nie mają żadnych szans!
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w domu

usługi

Kolor podświetlenia
informuje o jakości

powietrza w pomieszczeniu
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CADR BLOKADA
RODZICIELSKA

DOTYK
+ APLIKACJA
MOBILNA

700m3/h

<80m2

48W 350x350x760 9,5

2x106 /cm3UVCwielkość
pomieszczenia

moc wymiary (mm)

STEROWANIE

waga (kg)

jony ujemne
UVC

Filtr HEPA 13 Filtr węglowyFiltr wstępny

Generator
jonów ujemnych

Lampa UVC

Filtr
antybakteryjny

Filtr
fotokatalityczny

UVC

design
który zachwyca

Asep�ca Cristal w ciągu godziny trzykrotnie oczyści powietrze
w pomieszczeniu o wielkości do 80 m2, co pozwala zadbać
o jakość powietrza w salach przedszkolnych, biurach,
miejscach użyteczności publicznej. Świetnie sprawdzi się
w użytkowaniu domowym i niemal w każdym biznesie.
Wyposażona w większość obecnie dostępnych technologii
oczyszczania powietrza wyeliminuje z jego składu alergeny,
bakterie, wirusy i grzyby, a także szkodliwy dla zdrowia
formaldehyd.

Asep�ca Cristal wyposażona jest w czujnik jakości powietrza,
który pozwala na inteligentną pracę, czyli automatyczne
dostosowywanie tempa filtracji do stanu powietrza. Na bieżąco
informuje o jakości powietrza w pomieszczeniu poprzez
wskaźnik kolorów. Posiada blokadę rodzicielską oraz możliwość
sterowania za pomocą WIFI. Informuje o temperaturze
i wilgotności w pomieszczeniu.
Cicha i skuteczna praca pozwala używać urządzenie nawet
podczas zajęć wymagających skupienia i koncentracji. Możli-
wość ustawienia �mera: 1h, 3h, 7h.

cristal
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ASEPTICA barrel

...połączenie wydajności z eleganckim wyglądem

OCZYSZCZACZ POWIERZA
Z WIELOPOZIOMOWĄ FILTRACJĄ

Drobne
cząsteczki

PM10

Drobne
cząsteczki

PM2.5

Pyłki Kurz Roztocza Sierść Zarodniki
pleśni

Niezwykle
drobne

cząsteczki

Lotne
związki

organiczne

Bakterie Wirusy

PM2.5

dom biuro usługi
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Asep�c Barrel charakteryzuje się wysoką wydajnością 400 m3/h
dzięki czemu w godzinę trzykrotnie przefiltruje powietrze
w pomieszczeniu 45-50m2.

Urządzenie gwarantuje trzyetapowe oczyszczanie powietrza.
Filtr wstępny zatrzymujący kurz zredukuje znacząco jego ilość w
pomieszczeniu, filtr z węglem aktywnym usuwa z powietrza
szkodliwe gazy i chemikalia m.in. formaldehyd i lotne związki
organiczne oraz eliminuje nieprzyjemne zapachy. Najskutecz-
niejszy w zwalczaniu bakterii, wirusów czy mikroskopijnych
pyłów Filtr HEPA H13 zatrzyma cząsteczki powyżej 0,3µm oraz
pyły PM2,5.

Asep�ca Barrel jest bardzo prosta w obsłudze. Posiada czytelny
panel dotykowy, który wymaga minimum czynności a trzy tryby
prędkości pozwolą dostosować oczyszczacz powietrza do
własnych wymagań.
Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w funkcję AUTO, dzięki
której sam dobiera rodzaj programu i stopień natężenia, z jakim
powinien pracować, aby jak najszybciej i najbardziej skutecznie
oczyścić pomieszczenie. Wskaźnik LED natomiast, pokazuje
aktualną jakość powietrza w formie sygnałów kolorystycznych.

Nowoczesny design, niewielkie wymiary oraz rączka do łatwego
przenoszenia sprawiają, że Asep�ca Barrel znajdzie zasto-
sowanie w gospodarstwie domowym, placówkach oświatowych,
biurach, gabinetach lekarskich, przychodniach itp.

filtr
wstępny

filtr
HEPA 13

filtr
węglowy



232 2

CADR
400m3/h

48W 270x303x497

2h, 4h, 8h

4,6
moc wymiary (mm)

timer

waga (kg)

Filtr wstępny Filtr HEPA 13 Filtr węglowy

<50m2
wielkość

pomieszczenia

HEPA13

BLOKADA
RODZICIELSKA

DOTYK
+ APLIKACJA
MOBILNA

STEROWANIE



...możliwości medyczne
nie tylko w klinice
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ASEPTICA clinic
OCZYSZCZACZ POWIETRZA

Z WIELOPOZIOMOWYM FILTREM
I LAMPĄ UV�C

dom biuro usługi medyczne

ASEPTICA clinic

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

ZEWNĘTRZNA
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
• polecana 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
• przypomnienie o wymianie filtra
• możliwość aromaterapii

JONIZATOR
ORAZ LAMPA UV-C

O NAJEFEKTYWNIEJSZYM
ZAKRESIE DZIAŁANIA NA RYNKU

LAMPA UV-C

sterowanie pilotem

HEPA13

<15m2

8,5W 334x129x295

PILOT
+ DOTYK

2,50

8x106/cm3UVC
wielkość

pomieszczenia

moc wymiary (mm)

sterowanie

waga (kg)

jony ujemne

UVC

Filtr HEPA 13Filtr węglowyFiltr wstępny Generator
jonów ujemnych

Filtr
zimnokatalityczny

Lampa UVC

CADR
62m3/h
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ASEPTICA cubic
PERSONALNY 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

biały

grafitowy
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Prosta sprawa!
Uruchom silnik,
urządzenie zadziała od razu!

W komplecie mocowanie
zapewniające stabilizację

i bezpieczeństwo.
Możliwość instalacji

na desce rozdzielczej,
podłokietniku, zagłówku

lub tylnym siedzeniu.

• 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 jej 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.

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 CADR

31m3/h

<15m2

<6W 146x146x80 0,59

6x10 mln/cm3UVC

PM 2,5

wielkość
pomieszczenia

moc wymiary (mm) waga (kg)

jony ujemne

UVC

Filtr HEPA 13 Filtr węglowy Generator
jonów ujemnych

Filtr
fotokatalityczny

Lampa UVC

UVC
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ASEPTICA buster
STERYLIZATOR I OCZYSZCZACZ POWIERZA

usługi medyczne

BEZPIECZNA DEZYNFEKCJA 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

Asep�ca Buster jest urządzeniem podobnym w działaniu do
przepływowej lampy UV-C. Wyposażona jest w 5 promien-
ników UV (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 dezynfekcji
poddane zostaje 800 m3powietrza!
W krótkim czasie urządzenie jest w stanie wyeliminować
z dezynfekowanego pomieszczenia ≥ 98% cząsteczek PM2,5
i ≥99,9% patogenów. Asep�ca Buster wyposażona jest

w generator jonów ujemnych. Wszystkie jej funkcje i programy
pracy dostępne są z łatwego w obsłudze pilota lub panelu LCD.
Posiada także kółka, które umożliwiają łatwe i sprawne
przemieszczanie. 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.
Asep�ca Buster to szybka, bezpieczna i skuteczna dezynfekcja
powietrza!

CADR 98% 99%
800m3/h

≤350W 540x420x900 22,5
22,0

6x106/cm3UVC
5x36W

moc wymiary (mm)

PM2.5 NEUTRALIZACJA
PATOGENÓW

waga (kg)

jony ujemne

UVC

Filtr wstępny Generator
jonów ujemnych

Lampa UVCFiltr HEPA 13 Filtr węglowy

≤ 80m3
wielkość

pomieszczenia
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ASEPTICA robot
MOBILNY STERYLIZATOR POMIESZCZEŃ

usługi medyczne

PRECYZYJNA I BEZPIECZNA
STERYLIZACJA UV�C

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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mobilny
precyzyjny

Walizkowa obudowa
na kołach

umożliwia szybki
i bezpieczny transport

Podnoszona i ruchoma głowica
umożliwia precyzyjne działanie
• rotacja pozioma 3600 (obrót urządzenia),
• rotacja pionowa 1800 (obrót lamp w głowicy)

ZASTOSOWANIE:

BIURA

MAGAZYNY FABRYKI

SZKOŁY

PUNKTY
USŁUGOWE

SZPITALE

50
cm

50
cm

1.
5m

1.
5m

360o

180o

360o

200o200o
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1,5m 360o 800o

200W 500x300x1030 18,85 ±5%

200-280nmUVC

moc UV wymiary (mm) waga (kg)

długość
fali UV-C

UVC

Lampa UVC

≤ 500m3

kubatura
pomieszczenia

max. wysięg
głowicy

rotacja pozioma
(obrót głowicy)

rotacja pionowa
(obrót lamp w głowicy)

Urządzenie jest w pełni bezpieczne
i kiedy w trakcie jego pracy
w pomieszczeniu pojawi się człowiek,
automatycznie się wyłączy.

Urządzenie
dostępne
na zamówienie

bezpieczny

kubatura
pomieszczenia 60m3 100m3 200m3 300m3 400m3 500m3

czas pracy 40min 65min 85min 120min 130min 150min

Czas osiągnięcia skutecznej dezynfekcji powyżej 98%

Sterowanie z pilota
umożliwiającego
włączenie urządzenia oraz
ustawienie czasu sterylizacji.
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ASEPTICA ultra
OPRAWA LED Z LAMPĄ BIOBÓJCZĄ

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 hybryda, łącząca możliwości panelu LED z dezynfekcją 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 zdezynfekuje 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. Przewidziana jest do montażu w modułowym suficie
podwieszanym lub 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 dezynfekcji w jednym redukuje konieczność umieszczania dodatkowych
specjalistycznych urządzeń eliminujących szkodliwe dla zdrowia patogeny. Funkcjami
panelu LED oraz lampy UV-C sterują dwa oddzielne piloty.

w biurze

usługi
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zapewniająca
skuteczną
dezynfekcję
pomieszczeń

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)

NEUTRALIZACJA
PATOGENÓW

waga (kg)

OŚWIETLENIE
PODSTAWOWE

funkcje

≤30m2
wielkość

pomieszczenia PILOT
sterowanie

UVC

Lampa UVC
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ASEPTICA nano
OPRAWA LED Z FUNKCJĄ OCZYSZCZANIA POWIETRZA

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 niewymagającą 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
sterowanie

Filtr PM2.5 NTDA (TTA)Diody UV-AFiltr wstępny Filtr węglowy

PM2.5
NTDA

UVA

Filtr
fotokatalityczny
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Capsule Moon

Song

dekoracyjny nawilżacz powietrza
300ml z kolorową lampką
3 kolory

nawilżacz powietrza
z lampką księżycową

oczyszczacz powietrza
z lampką i głośnikiem wifi

3 kolory

Strefa upominków

Green
oczyszczacz powietrza
z mikroogrodem
2 koloryCream

elegancki nawilżacz powietrza
1l z podwójnym dozownikiem

i nocną lampką
2 kolory

* Szczegóły nabycia lub otrzymania niezwykłych upominków
VOLTEA & NANOCARE znajdziesz na www.voltea.pl/Strefaupominkow

* Szczegóły nabycia lub otrzymania niezwykłych upominków
VOLTEA & NANOCARE znajdziesz na www.voltea.pl/Strefaupominkow
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www.nanocare.com.pl

Wszystkie treści zawarte w katalogu są wartościami intelektualnymi firmy VOLTEA, której znak objęty jest ochroną 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.
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