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Jak można się zarazić?

Liczne badania dowodzą, że istnieją dwie drogi transmisji koronawirusa:

  zwykle źródłem infekcji jest bezpośredni kontakt z osobą zarażoną lub skażonym 
przedmiotem

  drogą kropelkową w dwojaki sposób:

 � poprzez transmisję dużych (>10 mikronów) kropelek, gdy ludzie kaszlą  
lub kichają (w zasięgu do 2 metrów),

 � poprzez transmisję małych (<5 mikronów) cząsteczek,  
generowanych również przez kaszel, kichanie i mówienie.

Szybkie rozprzestrzenianie się Covid-19

zwiększyło pilną potrzebę ochrony zdrowia osobistego uczniów i nauczycieli, 

jak i osób w najbliższym otoczeniu. Zdrowe i bezpieczne pomieszczenia mają  

teraz większe znaczenie niż dotychczas.

Zagrożenie w powietrzu jest realne

Światowi eksperci w zakresie opieki zdrowotnej  

i wirusolodzy są zgodni: transmisja wirusów w powietrzu  

(w aerozolach) stanowi poważne zagrożenie.

  według amerykańskiej agencji CDC (Centrum Kontroli  
i Prewencji Chorób) koronawirus SARS-CoV-2 – wywołujący 
chorobę Covid-19 – może przemieszczać się do 4-5 m 1

  angielski periodyk medyczny „New England Journal  
of Medicine” poinformował, że wirus może unosić się  
w powietrzu do 3 godzin 2

  badania belgijsko-holenderskie wykazały, że standardowy 
2-metrowy dystans społeczny jest nieefektywny,  
a zalecany odstęp to aż 20 metrów 3

Źródło:
1 https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/7/20-0885_article 
2 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973
3 https://medium.com/@jurgenthoelen/belgian-dutch-study-why-in-times-of-covid-19-you-can-not-walk-run-bike-close-to-each-other-a5df19c77d08



Wirusy to nie jedyny problem!

Człowiek średnio wdycha 10 800 litrów powietrza dziennie, przy czym większość z nas  

spędza do 90% swojego czasu w pomieszczeniach, w tym do dziewięciu godzin 

w pomieszczeniach współdzielonych z innymi – przestrzeniach, w których powietrze  

może być do pięciu razy bardziej zanieczyszczone niż powietrze na zewnątrz.

Wirusy  
i bakterie

Nieprzyjemne 
zapachy

Alergeny  
i pyłki

Lotne związki 
organiczne (LZO)*Źródło: EPA

Kompleksowe rozwiązanie dla zdrowia

Proaktywne podejście do zdrowia powinno składać się z trzech podstawowych elementów 

ochrony przed przenoszeniem wirusów we współdzielonych pomieszczeniach:

Musimy oczyścić powietrze

ASHRAE, największe na świecie stowarzyszenie zajmujące się tematyką jakości powietrza 

w obszarach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), opublikowało oświadczenie 

dotyczące transmisji SARS-CoV-2 i działania systemów HVAC podczas pandemii COVID-19, 

które rozpoczyna się od słów:

Dokładnego  
mycia rąk

Dezynfekcji 
powierzchni

Oczyszczania 
powietrza

“Transmisja SARS-CoV-2 w wentylowanym powietrzu jest na tyle 
prawdopodobna, że należy kontrolować narażenie osób na działanie takiego 
powietrza.”



AeraMax Professional robi różnicę!

Certyfikowane przeciwdziałanie 

wirusowi grypy

Oczyszczacze powietrza AeraMax Professional 

zostały przetestowane pod kątem skuteczności 

oczyszczania powietrza z wirusa grypy H1N1 

typu A  – w trakcie badań usunięto 99,9% wirusa 

grypy z powietrza, w zaledwie 20-35 minut  

od rozpoczęcia procesu filtracji.

Podstawa to doskonała filtracja HEPA

Nawet najlepiej zaprojektowane urządzenia nie będą działały 

prawidłowo, jeśli użyte zostaną filtry o niskiej jakości. Nasze filtry 

True HEPA są zgodne ze standardem IES 1.5 HEPA, co dowodzi  

ich 99,97% skuteczności w usuwaniu cząstek o wielkości  

0,3 mikrona. Ponadto nasze filtry wychwytują 97,8% zanieczyszczeń  

o wielkości od 0,1 do 0,15 mikrona, co potwierdzają badania 

laboratoryjne wykonane przez IBR Laboratories w USA.

HEPA przestaje filtrować cząstki mniejsze niż 0,3 mikrona – to nieprawda!

Filtry HEPA nie działają jak sito. W rzeczywistości filtry HEPA mogą wychwytywać WSZYSTKIE rozmiary cząstek. 

Ze względu na swoją specyfikę działania (dyfuzja – przechwytywanie – impakcja) zwykle występuje nieznaczny 

spadek wydajności filtracji cząstek o wielkości mniejszej niż 0,3 mikrona, ale nadal skuteczność filtracji utrzymuje 

się na wysokim poziomie.

Eksperci potwierdzają:

„Zastosowanie przenośnego, wysoce wydajnego systemu oczyszczania 

powietrza z filtrem HEPA pomaga w walce z zanieczyszczeniami 

powietrza (szczególnie w obszarach o podwyższonym ryzyku)”
Źródło: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/office-buildings.html

„Przenośne oczyszczacze powietrza z filtrami HEPA lub High-MERV, 
biorąc pod uwagę szybkość oczyszczania powietrza, stanowią idealne 
rozwiązanie w przypadku newralgicznych pomieszczeń”
Źródło: ASHRAE Position Document on Infectious Aerosols (April 2020)

1 m

DUŻE 
CZĄSTECZKI 

ZAKAŹNE MAŁE
CZĄSTECZKI 

ZAKAŹNE

BARDZO MAŁE CZĄSTECZKI ZAKAŹNE

1-2 m 2 m

  * źródło: http://www.cdc.gov/flu/about/disease/spread.htm

Filtr True HEPA



Dlaczego AeraMax Professional?

EFEKTYWNOŚĆ 
Skuteczność potwierdzona 
badaniami i certyfikatami

RESPONSYWNOŚĆ 
Opatentowane, unikalne 

 technologie

INTEGRALNOŚĆ 
Nowoczesne wzornictwo  

i łatwy montaż

NIEZAWODNOŚĆ 
Doskonała inwestycja  
– gwarancja do 5 lat



Dlaczego tradycyjne systemy  
wentylacji nie są wystarczające?

Systemy wentylacji HVAC  
recyrkulują powietrze
Systemy wentylacji HVAC recyrkulują powietrze1, ale nie oczyszczają 

powietrza. Filtry stosowane z tych systemach wychwytują jedynie 

bardzo duże cząsteczki, a mniejsze cząsteczki takich zanieczyszczeń  

jak lotne związki organiczne, zarazki, bakterie i alergeny przenikają  

przez nie bez trudu. To nie rozwiązuje problemu niskiej jakości  

powietrza wewnątrz budynków.

Zainstalowanie filtrów HEPA w istniejących systemach HVAC nie poprawi 

jakości powietrza w budynku. Filtry HEPA zaprojektowane specjalnie  

do systemów HVAC są nieefektywne. I chociaż filtrują zarazki  

w bezpośrednim obszarze wlotu powietrza, to zmniejszają wydajność 

systemów wentylacji, znacznie ograniczając recyrkulację powietrza. 

Systemy wentylacji HVAC z filtrami HEPA muszą zatem pracować z większą 

mocą, przez co pobierają więcej energii i częściej ulegają awariom  

i – co najważniejsze – nie rozwiązują problemu zanieczyszczeń powietrza, 

zwłaszcza w obszarach o niskiej jakości powietrza.

Dodatkowo, co najważniejsze, systemy wentylacji HVAC rozsiewają zarazki 

dalej i szybciej poprzez recyrkulację powietrza2 – działają jak wentylatory, 

a nie oczyszczacze powietrza. Systemy te zostały zaprojektowane przede 

wszystkim do tłoczenia powietrza do wnętrza budynku, w celu wymiany 

dwutlenku węgla na tlen.

ŹRÓDŁO:

1 Science Direct; Engineering; Recirculated Air. https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/recirculated-air

2 National Research Council. Green Schools: Attributes for Health and Learning. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/11756.

Aby poprawić jakość powietrza, 
należy skupić się na jego 
oczyszczeniu, a nie na wentylacji 
pomieszczeń
Można to zrobić instalując oczyszczacze powietrze AeraMax 

Professional. Te profesjonalne oczyszczacze powietrza wykorzystują 

filtrację True HEPA, aby skutecznie, szybko i efektywnie usunąć  

99,97% zanieczyszczeń z powietrza, takich jak zarazki, bakterie, 

dym, zapachy, alergeny i lotne związki organiczne (LZO). Działający 

automatycznie 4-stopniowy system filtracji wykrywa zanieczyszczenia 

powietrza i dostosowuje pracę urządzeń do warunków panujących  

w pomieszczeniu. Linia profesjonalnych oczyszczaczy powietrza 

AeraMax Pro została zaprojektowana do pomieszczeń o różnych 

rozmiarach jako jednostki wiszące na ścianie oraz jednostki 

wolnostojące, przez co mogą być łatwo przenoszone  

do newralgicznych obszarów o niskiej jakości powietrza.

Systemy HVAC rozprowadzają 
kurz i inne zanieczyszczenia dalej 

i szybciej poprzez recyrkulację.

Zasadniczo, systemy HVAC 
wentylują pomieszczenia, a nie 

oczyszczają powietrze.



Ochrona  
przed wirusami
Uczniowie są narażeni na zarażenie 

wirusami transmitowanymi drogą 

powietrzną. AeraMax Professional 

wychwytuje unoszące się 

w powietrzu zarazki i wirusy,  

aby chronić uczniów i nauczycieli 

przed chorobami i absencją 

chorobą.

Czyste powietrze, czystsze szkoły

Lepsza 
koncentracja 
i efektywność 
nauczania
Lepsza jakość powietrza  

w pomieszczeniach zwiększa 

produktywność i wpływa  

na zdolności poznawcze, poprawia 

koncentrację i pamięć, zarówno  

u dorosłych, jak i u dzieci.

Kompleksowa 
ochrona przed 
zarazkami
Zadbaj o kompleksową ochronę 

przed szkodliwymi wirusami  

i zarazkami wydychanymi  

przez uczniów i nauczycieli  

i uzupełnij ochronę w swojej 

placówce – oprócz prewencyjnego 

mycia rąk i dezynfekcji powierzchni  

– o oczyszczanie powietrza 

wewnątrz pomieszczeń.

Zrównoważony 
rozwój
Oczyszczacze powietrza AeraMax 

Professional usuwają szkodliwe 

zanieczyszczenia powietrza  

bez użycia agresywnych 

chemikaliów, roztworów  

lub toksyn. Inteligentne technologie 

minimalizują zużycie energii  

i wydłużają żywotność filtrów 

zamiennych.

Jakie są wrażenia  
osób przebywających  
w pomieszczeniach  
z oczyszczaczami powietrza?

osób zwróciło 
uwagę na 

CZYSTOŚĆ 
pomieszczeń

osób doceniło 
BEZPIECZEŃSTWO 
oddychania czystym 

powietrzem

doceniło TROSKĘ 
o ochronę zdrowia

osób skłania się  
do wyboru placówki, 

która zapewnia  
CZYSTE POWIETRZE



OPCJE KONFIGURACJI

AeraMax Pro
AM4

AeraMax Pro
AM3

AeraMax Pro
AM4 PC

AeraMax Pro
AM3 PC

AeraMax Pro
AM2

Parametry techniczne

Technologie EnviroSmart™
PureView™

EnviroSmart™
PureView™

EnviroSmart™
EnviroSmart™ EnviroSmart™

Zalecana pow.
pomieszczenia

15 m2 ( 5 ACH )
25 m2 ( 3 ACH )

30 m2 ( 5 ACH )
55 m2 ( 3 ACH )

60 m2 ( 5 ACH )
110 m2 ( 3 ACH )

30 m2 ( 5 ACH )
55 m2 ( 3 ACH )

60 m2 ( 5 ACH )
110 m2 ( 3 ACH )

Ilość prędkości
wentylatora

5 5 5 5 5

Ilość oczyszczonego
powietrza ( m3/godz. )

60, 73, 87, 109, 170 129, 158, 190, 238, 374 260, 316, 381, 476, 748 129, 158, 190, 238, 374 260, 316, 381, 476, 748

Głośność ( dB ) 45, 48, 51, 60, 64 28, 41, 48, 52, 67 42, 44, 51, 53, 68 28, 41, 48, 52, 67 42, 44, 51, 53, 68

Wymiary
( szer. × wys. × gł. )

360 × 574 × 104 mm 534 × 495 × 241 mm 883 × 483 × 241 mm 534 × 495 × 241 mm 883 × 485 × 241 mm

Waga urządzenia
( z filtrami )

5,8 kg 9,1 kg 15,1 kg 9,1 kg 15,4 kg

Pobór mocy ( W ) 7, 10, 14, 40, 70 5, 8, 11, 21, 109 8, 12, 18, 35, 180 5, 8, 11, 21, 109 8, 12, 18, 35, 180

Certyfikat
Energy Star

nie nie nie tak tak

Parametry
zasilania

220-240V, 50/60Hz, 
2.0A

220-240V, 50/60Hz, 
0.9A

220-240V, 50/60Hz, 
1.4A

220-240V, 50/60Hz, 
0.9A

220-240V, 50/60Hz, 
1.4A

Certyfikaty
bezpieczeństwa

UL, TÜV / GS, CE UL, TÜV / GS, CE UL, TÜV / GS, CE UL, TÜV / GS, CE UL, TÜV / GS, CE

Wlot / wylot
powietrza

z obu boków / górny dolny / górny dolny / górny dolny / górny dolny / górny

Panel
sterowania

dotykowy
dotykowy

wyświetlacz TFT LCD
dotykowy

wyświetlacz TFT LCD
dotykowy dotykowy

Materiał
obudowy

ABS odporny 
na promieniowanie UV

ABS odporny 
na promieniowanie UV

ABS odporny 
na promieniowanie UV

ABS odporny 
na promieniowanie UV

ABS odporny 
na promieniowanie UV

Temperatura pracy
wilgotność powietrza

10–40 °C / do 60% RH 5–40 °C / do 60% RH 5–40 °C / do 60% RH 5–40 °C / do 60% RH 5–40 °C / do 60% RH

Gwarancja 3 lata 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat

MONTAŻ NA ŚCIANIE

Sposób instalacji
montaż naścienny 

lub w ramie wnękowej
montaż naścienny montaż naścienny montaż naścienny montaż naścienny

Podłączenie zasilania
odłączany przewód

zasilający
podłączenie do

kostki elektrycznej
podłączenie do

kostki elektrycznej
podłączenie do

kostki elektrycznej
podłączenie do

kostki elektrycznej

Model urządzenia
Nr katalogowy

AM2 9540401
rama wnękowa 

9540802

AM3 PC
9573801

AM4 PC
9573901

AM3
9433401

AM4
9451001

INSTALACJA WOLNOSTOJĄCA

Podłączenie
zasilania

podłączony na stałe
przewód zasilający

podłączony na stałe
przewód zasilający

podłączony na stałe
przewód zasilający

podłączony na stałe
przewód zasilający

podłączony na stałe
przewód zasilający

Model urządzenia
Nr katalogowy

AM2 9540401
stojak 9540901

AM3S PC
9574001

AM3S PC
9574001

AM3S
9450101

AM4S
9451301



* Rzeczywisty okres użytkowania filtra może różnić się w zależności od warunków eksploatacji.

* Rzeczywisty okres użytkowania filtra może różnić się w zależności od warunków eksploatacji.

Filtry zamienne

Filtry zamienne  
do AeraMax® Pro  

AM3 i AM4

ZESTAW
STANDARDOWY

FILTR
HYBRYDOWY

FILTR WĘGLOWY
( PODWÓJNY )

FILTR 
WSTĘPNY

Opis produktu
filtr wstępny + węglowy (10 mm)

+ True HEPA (50 mm)
filtr wstępny + węglowy (50%)

z True HEPA (50%)
filtr wstępny

+ filtr węglowy (50 mm)
filtr wstępny
( watolina )

Powierzchnia
filtra True HEPA

2,50 m2 1,30 m2 n/d n/d

Powłoka
antybakteryjna

TAK (True HEPA) TAK (True HEPA) NIE NIE

Waga filtra
węglowego

0,45 kg 1,80 kg 2,70 kg n/d

Szacunkowa
żywotność*

węglowy: 6 msc
True HEPA: od 12 do 18 msc

12 msc 24 msc od 6 do 12 msc

Ilość filtrów
w opakowaniu

węglowy: 4 szt.
True HEPA: 2 szt.

2 szt. 2 szt. 4 szt.

Nr katalogowy
węglowy: 9416502

True HEPA: 9416602
9436902 9436802 9600501

Filtry zamienne do
AeraMax® Pro AM2

FILTR
TRUE HEPA

FILTR WĘGLOWY
( PODWÓJNY )

FILTR
HYBRYDOWY

FILTRY WĘGLOWE
DODATKOWE

FILTR 
WSTĘPNY

Opis produktu True HEPA (50 mm) węglowy (50 mm)
węglowy (50%)

+ True HEPA (50%)
opcja dodatkowa

do dowolnego filtru
filtr wstępny
( watolina )

Powierzchnia
filtra True HEPA

1,10 m2 n/d 0,50 m2 n/d n/d

Powłoka
antybakteryjna

TAK NIE TAK (True HEPA) NIE NIE

Waga filtra
węglowego

n/d 0,68 kg 0,34 kg n/d n/d

Szacunkowa
żywotność*

12 msc 12 msc 12 msc 6 do 12 msc od 6 do 12 msc

Ilość filtrów
w opakowaniu

1 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 4 szt.

Nr katalogowy 9544301 9544601 9544501 9544402 9608401



© 2020 Fellowes, Inc.

Aby dowiedzieć się więcej o profesjonalnych oczyszczaczach 

powietrza AeraMax Professional, sprawdź opinie klientów i wiele 

więcej innych informacji na www.aeramaxpro.com/pl 

Znajdź najbliższego Autoryzowanego  

Dystrybutora AeraMax Professional w Polsce na: 

aeramaxpro.com/pl/dystrybutorzy


