
P R O F E S S I O N A L PROBLEMU I REZULTATY!
ZOBACZ ROZWIĄZANIE

Osobami szczególnie narażonymi na skutki smogu były osoby
starsze oraz dzieci, które przebywają w żłobkach i przedszkolach,
gdzie systemy wentylacji nie są w stanie zatrzymać przenikania
zarówno pyłów PM2.5 i PM10, jak i rakotwórczego benzopirenu.

Podczas przełomu roku 2016/2017 w Rzeszowie notowano
kilkukrotne przekroczenia dopuszczalnego poziomu smogu, a tym
samym pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10. Konsekwencją tej
sytuacji było wprowadzenie darmowej komunikacji oraz komunikatów
do mieszkańców o zagrożeniu i unikaniu wychodzenia na zewnątrz
w celu ochrony płuc przed bezpośrednim zagrożeniem zatorowością
płucną podczas emisji smogu.

PROBLEM

Biorąc pod uwagę koszty
eksploatacji, wydajność
oczyszczaczy powietrza
AeraMax® Pro
i 5-letni okres gwarancji,
oferta Fellowes okazała się
najkorzystniejsza ze względu
na skuteczność i oszczędne
wydatkowanie publicznych
pieniędzy.

rzeszowskich żłobkach.
pomieszczenia we wszystkich publicznych
Zobacz jak AeraMax® Professional odmienił

Rzeszów, Polska
Miejski Zarząd Żłobków w Rzeszowie
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Sprawdź jak AeraMax® Professional może Ci pomóc!
www.AeraMaxPro.com/PL

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Dyrektor Miejskiego
Zarządu Żłobków w Rzeszowie
Rzeszów, Polska

Elżbieta Dyś„Z całym przekonaniem polecam oczyszczacze powietrza AeraMax® Pro
każdej placówce (nie tylko publicznej), której bliskie jest zdrowie maluszków
oraz dobre samopoczucie personelu.”

AeraMax® Pro III (SKU 9433401)
Urządzenie dostępne jest również

w wersji wolnostojącej
AeraMax® Pro IIIS (SKU 9450101)

„Mamy powietrze jak w Alpach”
– opinia personelu po zamontowaniu
profesjonalnych oczyszczaczy
AeraMax® Professional.

Oczyszczacze AeraMax® Pro II i AeraMax® Pro III dzięki wyposażeniu
w czujniki jakości powietrza (pyłów i gazów) oraz kontrolujące obecność 
osób w pomieszczeniach (inteligentny system EnviroSmart™) oszczędzają
energię i pracują tylko wtedy, gdy jest to potrzebne.

Pomiary powietrza dokonane w żłobkach po okresie około miesiąca
potwierdziły zarówno potrzebę zakupu (w Rzeszowie okresowo
pojawiają się przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza),
jak i skuteczność rozwiązań w praktyce (pomiary udowadniają spadki
poziomu zanieczyszczeń do poziomów bezpiecznych).

W efekcie zaangażowania wielu osób zarówno po stronie firmy
Fellowes Polska SA, jak i Zarządu Miejskiego Zespołu Żłobków
w Rzeszowie, dostawa 37 oczyszczaczy już na początku września
dotarła na miejsce, a następnie w ciągu dwóch dni urządzenia
zostały zamontowane i uruchomione.

REZULTATY

Krótki czas realizacji, wsparcie firmy w oszacowaniu i wytypowaniu
odpowiednich urządzeń do wielkości pomieszczenia oraz błyskawiczna
dostawa to warunki stawiane dostawcom.

Oprócz wydajności i potwierdzonej skuteczności urządzeń w usuwaniu
nie tylko smogu, ale również wirusów i bakterii, w grę wchodziły tylko
rozwiązania profesjonalne wyposażone w filtry TRUE HEPA 13, bezpieczne
dla dzieci, czyli montowane na ścianę.

Aby uniknąć podobnej sytuacji, Urząd Miasta decyzją z sierpnia 2017 roku
postanowił zadbać o zdrowie najmłodszych mieszkańców Rzeszowa
i wyposażyć żłobki Miejskiego Zespołu Żłobków w profesjonalne
oczyszczacze powietrza. W grę wchodziły jedynie urządzenia profesjonalne,
do dużych powierzchni i wydajności, dające gwarancję usunięcia
zanieczyszczeń w pomieszczeniach, gdzie przebywa często ponad 20 dzieci.

ROZWIĄZANIE PROBLEMU


