
 

Air Med Pro
Deaktivuje virusy  a 
bakterie.  redukuje 
částice formaldehydu 
a VOC ozónu

Profesionální čistička pro:
  Léka řské ordinace, 
stomatologické ordinace, 
pokoje pro pacienty, domovy 
pro seniory.
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Air Med Pro je jediný produkt na trhu, v přepravitelné a monoblokové formě, schopný čistit 
vzduch vnitřního prostředí lékařskou třídou certifikovanou nezávislými laboratořemi. To je hlavní 
důvod pro jeho použití ve zdravotnických kancelářích, stomatologických ordinacích, pečovatelských 
domovech a místnostech pro pacienty.

Žádný produkt na trhu není schopen dosáhnout této úrovně čištění a certifikace, protože nikdo 
nepoužívá technologii ESP, která je srdcem tohoto produktu, což je nákladná technologie schopná 
dosáhnout vynikajících výsledků.

V zadní části stroje, jak je vidět na fotografii, máte přístup ke sterilizačnímu zařízení ošetřovaného 
vzduchu.
Nasávaný vzduch, prochází čističkou, a je očištěn od všech částic, VOC, všech bakterií a virů a 
hladina ozonu je snížena pod minimální nastavenou hodnotu, což zaručuje kvalitu vzduchu pro 
lékařskou potřebu. Na následujících stránkách vysvětlíme jeho tajemství.
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Plazmový 
katalitycký filtrFiltr ESP

Před Filtr

Princip čištění vzduchu
Níže je schematický obrázek různých průchodů okolního vzduchu uvnitř stroje, na dalších 

stránkách princip analyzujeme s vědeckou přesností

Čistý vzduch 
bez bakterií a 

virů

Znečištěný a 
kontaminova

ný vzduch

Před-�ltr

Filtr ESP

Lampa UV-C

Foto 
katlitycký 

filtr

P l a z m o v ý 
katalitycký 
filtr Generátor 

negativního 
ozónu

Katalitycký 
filtr TVOC

UV-C Ion
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Ovládací panel

Výstup čistého 
vzduchu

Mřížka 
nasávaného 

vzduchuUzamykatelná 
převozní kolečka

Časovač

Časovač

Rychlost ventilátoru

Displej kvality vzduchu

Indikace filtrů

Teplota a 
vlhkost



% >99,98%
% >94%
% >99,96%
% >92%
% >99,98 %

V/Hz 220-240 / 50 Hz
Watt 80

Ampere 0,36
Watt 0,5
m2 30-50 m2

5
m3/h 420
db(A) <55

mm 350 x 350 x 670 (h)
kg 25
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Technická data AIR MED PRO
⇥Pro plochu od 30 do 50 M2�

TECHNICKA DATA
Parametry čištění vzduchu

Jedn.

Odstranění virusů-bakterií-plísní
Odstranění formaldehydu
Odstranění částic PM 2,5

Odstranění VOC { těkavé organické sloučeniny)
Odstranění pylu
Napájecí napětí
Elektrický příkon (MAX)
Spotřeba  el. energie
Příkon v režimu Stand-by
Pro prostory
Před-filtr Ano
Katalytický plazmový filtr Ano
Fotokatalycký filtr TVCO Ano
Lampa UV·C Ano ( 2 ks)
Ionizátor Ano
Podsvícený ovládací panel Ano
Časovač Ano
Indikátor kvality vzduchu Ano
Indikátor teploty a vlhkosti Ano
Signál znešištěných filtrů Ano

 Počet rychlostí ventilátoru
Maximální vzduchový výkon
Maximální hlučnost  SPL
Mobilní kolečka Ano
Rozměry Ax Bx H
Hmotnost
Certi�kace CE - LVD - EMC
Certifikace výkonu filtrace 

Ano
Ano
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4*�DICHIARA sotto la propria responsabilità che i seguenti prodotti:
E’ stato testato presso il laboratorio di analisi microbiologiche , GUANGZHOU TESTING 

CENTER OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY con strumentazione certificata w calibrata 

dai laboratori ILAC-MRA , CNAS , CMA , con i seguenti risultati : 
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Data Test Durata del 
test 

Risultato Report di analisi 15-7-2014 �ŽŶƚĂ�ďĂƩĞƌŝĐĂ�� 1 h  Distruzione ш�ϵϵ͘ϵϲ�й� WJ20142786 
15-7-2014 �ŽŶƚĂ�ďĂƩĞƌŝĐĂ�� 1 h Distruzione ш�ϵϵ͘Ϭϱй� WJ20142786-1 

22-8-2014 Formaldeide—TVOC 1 h  Captazione ш�ϵϯ͘ϭ�й� WJ20143457 
17-7-2014 KǌŽŶŽ�ƉƌŽĚŽƩŽ�

< 0.10 ppm ( 0.004)  WJ20141787 

15-7-2014 PM 2.5  
Captazione ш�ϵϵ͘ϵϴ�й� WJ20142786 
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Certifikace
Air Med Pro je jediný produkt 
s testy od certifikovaných 
mikrobiologických a 
analytických laboratoří



 

 

Křídloplavec s.r.o
Argentinská 268/38 
170 00 Praha 7
Tel +420 724 263 788
tezah@tezah.cz
www.fintek.cool


