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

W gabinetach lekarskich zostały zainstalowane oczyszczacze
powietrza AeraMax® Professional III. Te niezwykle wydajne urządzenia
zostały wyposażone w technologię EnviroSmart™ – inteligentne
czujniki, które stale monitorują jakość powietrza w pomieszczeniach,
wykrywają dźwięk, ruch i nieprzyjemne zapachy, a następnie
ustawiają konfigurację urządzenia do optymalnego oczyszczania
powietrza. Po całkowitym oczyszczeniu powietrza w pomieszczeniu
urządzenie przechodzi w tryb czuwania, aby oszczędzać energię
i wydłużyć żywotność filtrów.

Rozwiązanie:

niewidoczne bakterie, wirusy i inne cząstki stałe unoszą się
w powietrzu wokół nas

»
systemy wentylacji HVAC nie oczyszczają powietrza i hałasują»

pozostawienie otwartych okien lub wietrzenie pomieszczeń
nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem

»

Pacjenci są źródłem zanieczyszczeń powietrza w poradniach
lekarskich. W poczekalniach i gabinetach lekarskich mogą znajdować
się wirusy, grzyby, bakterie i czasami nieprzyjemne zapachy.
W rzeczywistości powietrze w Poradni Medycznej »Rozenlaan«
było na tyle nieprzyjemne, że postanowiono coś z tym zrobić.
Skontaktowano się z firmą Fellowes, aby zainstalować dwa
oczyszczacze powietrza AeraMax® Professional w gabinetach
lekarskich, z prośbą, aby nastąpiło to możliwe szybko, gdyż korzyści
z instalacji urządzeń były oczywiste.

Wyzwanie:

Gillion Marijnissen i Andre van den Broek   
– dr n. med, lekarze chorób wewnętrznych

AeraMax® Professional
skutecznie oczyszcza powietrze
i usuwa nieprzyjemne zapachy
w gabinetach lekarskich
poradni medycznej

Personel i pacjenci placówki
BENEFICJENCI:

Breda, Holandia
MIEJSCOWOŚĆ:

w gabinetach lekarskich
Oczyszczenie powietrza
PROJEKT:

Lekarska »Rozenlaan«
Specjalistyczna Poradnia
KLIENT:

CZYSTE POWIETRZE, CZYSTSZA PLACÓWKA
GABINETY LEKARSKIE I KONSULTACYJNE SĄ TERAZ ZNACZNIE CZYSTSZE!



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

facebook.com/AeraMaxPro
youtube.com/user/FellowesIncCopyright © 2018 Fellowes Polska SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fellowes Polska SA  |  ul. Bandurskiego 94  |  05-270 Marki k. Warszawy  |  +48 (22) 205 21 00

Sprawdź jak AeraMax® Professional może Ci pomóc!
www.AeraMaxPro.com/PL

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

user/FellowesInc
Znajdź nas na YouTube

AeraMaxPro
Polub nas na Facebook-u

ZNAJDŹ NAS!

www.AeraMaxPro.com/PL

Odwiedź naszą stronę internetową,
aby uzyskać więcej informacji na temat jakości
powietrza w pomieszczeniach
i AeraMax® Professional.

CHCESZ
WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

+48 (22) 205 21 00

Zadzwoń do nas! Chętnie odpowiemy
na Twoje pytania lub umówimy się na pomiar
jakości powietrza w Twojej placówce.

MASZ PYTANIA? 

70-procentowa redukcja zanieczyszczeń pyłowych
to korzyść, której nie widać, bo przecież nie widzieliśmy tych
zanieczyszczeń przed zainstalowaniem oczyszczaczy
powietrza. Jednak gabinety pachną świeżością nawet
pod koniec dnia, a to wskazuje, że zanieczyszczenia powietrza
zostały usunięte. Po kilku tygodniach otworzyliśmy oczyszczacz
powietrza i byliśmy zdumieni ilością pyłu zebranego na filtrach
urządzenia.

Zwykle z końcem września / początkiem października
wszyscy odczuwaliśmy osłabienie, a ponieważ teraz mamy
oczyszczacze powietrza AeraMax® Professional, te problemy
zniknęły – to działa! Co więcej, zapach stęchlizny został
wyeliminowany, a poradnia jest zwyczajnie czystsza.

Recenzja personelu kliniki weterynaryjnej:

Oczyszczacze powietrza AerMax® Professional
są przeznaczone do instalacji w miejscach o dużym
natężeniu zanieczyszczeń powietrza. Wytrzymała
obudowa, doskonałe komponenty i wydajne filtry
zapewniają trwałe i niezawodne działanie.
Rezultatem jest zauważalnie czyste powietrze.

AeraMax® Professional oczyszcza powietrze
w czterech krokach. Filtr wstępny usuwa większe
cząstki, w tym kurz, filtr hybrydowy usuwa
nieprzyjemne zapachy, natomiast filtr HEPA
wychwytuje cząstki stałe (PM2,5 i PM10),
a także wszystkie bakterie, wirusy i alergeny.
W ostatnim kroku jonizator plazmowy ładuje
elektrycznie cząstki, aby zwiększyć filtrację.

Rezultaty:


