
Komfort oddychania czystym powietrzem

AERAMAX®

PRO II

Zadbaj nie tylko o czystość elementów wyposażenia i podłogi  
w pomieszczeniach, ale oczyść także powietrze z 99,97% bakterii, 
wirusów, pyłków i brzydkich zapachów z nowym oczyszczaczem  
powietrza AeraMax® Pro II. Przeznaczony do użytku w ogólnodostępnych 
pomieszczeniach o powierzchni do 30 m2, takich jak: toalety, gabinety 
lekarskie, weterynaryjne czy pokoje hotelowe.

SMUKŁY PROFIL
Tylko 10 cm grubości! Przeznaczony do pomieszczeń  
o powierzchni do 30 m2.

ŁATWA INSTALACJA
Wszechstronne zastosowanie. 3 możliwości instalacji: montaż 
bezpośrednio na ścianie, w dodatkowej ramie do zabudowy 
w ścianie lub na przenośnym, wolno stojącym stojaku.

AUTOMATYCZNY POMIAR JAKOŚCI POWIETRZA
W urządzeniu zastosowano opatentowany sensor  
EnviroSmart™, który dostosowuje pracę urządzenia 
do panujących w pomieszczeniach warunków.

SYSTEM FILTRACJI
Filtr True HEPA usuwa z powietrza 99,97% alergenów  
i wirusów, a filtr węglowy absorbuje nieprzyjemne zapachy 
i lotne związki organiczne.

SYSTEM JONIZACJI PLASMATRUE™

Poprawia wydajność filtracji tworząc zjonizowane pole 
ułatwiające usuwanie zanieczyszczeń z powietrza.
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FILTRY ZAMIENNE

* Rzeczywisty okres użytkowania filtru może różnić się w zależności od warunków zastosowania.

RODZAJ HYBRYDOWY
Filtr węglowy (25 mm)
+ filtr True HEPA (25 mm)

TRUE HEPA
Filtr TRUE HEPA (50 mm)

PODWÓJNY WĘGLOWY
Filtr węglowy podwójny (50 mm)

DODATKOWE WĘGLOWE
Opcja dodatkowa do dowolnego filtru 
(pochłania nieprzyjemne zapachy 
i absorbuje lotne związki organiczne)

Sugerowane 
zastosowanie

Pomieszczenia o wysokim 
stężeniu bakterii, 
wirusów i alergenów 
oraz nieprzyjemnych 
zapachów.

Pomieszczenia o wysokim 
stężeniu bakterii, wirusów 
i alergenów.

Pomieszczenia o wysokim stężeniu 
lotnych związków organicznych  
i nieprzyjemnych zapachów  
oraz niewielkim poziomie wirusów, 
zarazków, alergenów.

Pomieszczenia o wysokim stężeniu 
lotnych związków organicznych 
i nieprzyjemnych zapachów.

Szacowana żywotność* 1 rok 2 lata 2 lata 6 miesięcy

Nr katalogowy 9544501 9544301  9544601 9544402

Cena netto 429 zł 429 zł 429 zł 409 zł

www.aeramaxpro.pl
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DANE TECHNICZNE KONFIGURACJE

AERAMAX PRO II

Na przenośnym, 
wolno stojącym stojaku

W ramie wnękowej 
do zabudowy w ścianie

Do montażu na ścianie

AM Pro II AM Pro III AM Pro IV

Fellowes Polska S.A. | ul. Bandurskiego 94 | 05-270 Marki | www.fellowes.pl

Zalecana powierzchnia oczyszczania od 20 do 30 m2

Ilość oczyszczonego powietrza  
(w m3/godz) - 5 prędkości 60, 73, 87, 109, 170 

Głośność (w dB) - 5 prędkości 45, 48, 51, 60, 64

Pobór mocy (W) - 5 prędkości 6,90; 9,53; 14,22; 40,09; 70,36 

Wlot / wylot powietrza po bokach / górny

Panel sterowania dotykowy

Materiał obudowy Tworzywo ABS odporne na promieniowanie UV

Temperatura pracy / wilgotność od 10 do 40°C / do 60%

Silnik
Zabudowany i bezszczotkowy silnik prądu stałego (DC),  
z zabezpieczeniem termicznym, zaprojektowany do cichej  
i długotrwałej pracy na wysokich obrotach

Parametry zasilania 220-240 V, 50/60 Hz, 2 A

Certyfikaty bezpieczeństwa UL, TUV, GS 

Gwarancja 3 - letnia ograniczona gwarancja

Sensor EnviroSmart™, dźwiękowy, ruchu

Waga urządzenia (z filtrami) 4,8 kg

DANE LOGISTYCZNE
Nr kat. Opis Wymiary w mm Cena netto

9540401
Oczyszczacz AM PRO II  
(do montażu bezpośrednio na ścianie)

574 x 356 x 102 2 899 zł

9540802 Rama wnękowa do zabudowy w ścianie 641,4 x 412,8 x 82,6 540 zł

9540901 Przenośny, wolno stojący stojak 406 x 386 x 203 229 zł


