
Posviťte si  
na škodlivé  
bakterie a viry

Vhodné pro nemocnice, 
lékárny, kanceláře, 
laboratoře, školská 
a kulturní zařízení,  
gastro provozy apod.

Hlavní výhody

▹ osvětluje prostor a vytváří zdravé prostředí  
s čistým a svěžím vzduchem

▹ filtruje znečištěné ovzduší a zároveň  
odstraňuje patogeny

▹ vyčistí 5,73 m3 vzduchu za minutu
▹ místnost o objemu 84 m3 vyčistí  

za pouhých 15 minut
▹ snadná a rychlá instalace, úspora  

místa – více přístrojů v jednom
▹ jednoduchá obsluha i pomocí  

dálkového ovládače
▹ ventilátor nebo světelný zdroj  

lze spouštět samostatně
▹ high-tech design a špičkové materiály

Princip činnosti

Ventilátor nasává vzduch do reakčního prostoru, 
kde viry a bakterie zničí vysoce účinná kombinace 
nanotechnologií a ultrafialového záření – tedy 
fotokatalýzy. Vyčištěný vzduch pak vychází ven.

LED svítidlo

▹ UV-A záření prokazatelně ničí  
bakterie i viry

▹ využívá nejmodernější technologie
▹ dlouhá životnost LED čipů > 100 000 hodin  

při +25 °C

Polykarbonátové filtry

▹ nanotechnologicky potažené vrstvou stříbra  
a oxidu titaničitého

▹ redukují ve vzduchu poletující částice a TVOC
▹ odstraňují i škodlivé plyny,  

například formaldehyd
▹ v případě zanesení se rozsvítí kontrolka  

pro výměnu filtrů
▹ životnost filtrů je 2 160 hodin

→  smartsystems.veolia.cz

→ Účinné i na vir COVID-19

ANTIVIRUS CLEAN AIR

LED svítidlo na bázi fotokatalýzy,  
které čistí vzduch od virů, bakterií  
a škodlivých plynů 

COVID-19

https://smartsystems.veolia.cz


Objednávejte: vaclav.mares@veolia.com  |  M: +420 722 981 459

Okolní provozní teplota: -20 °C až +50 °C

Účinnost: > 0,95

Příkon 50 W (35W svítidlo, 15W čistící systém)

Světelný tok 4000 lm

Rozměry a x b x c 600 mm x 600 mm x 145 mm, svítidlo 465 mm x 465 mm

Hmotnost 7,5 kg

LED - Životnost L80B20 @>80.000h + UV LED

Krytí IP 20 / IK06

Provozní teplota 10 - 40 °C

Předřadník integrovaný, volitelný DALI, volitelný s časovačem

Materiál Polykarbonát s nanotechnologií oxidu titaničitého a stříbra

Vstupní napětí AC 230 V

Světelná účinnost 115 lm/W

Hlučnost 40 dB

Kryt opál

Frekvenční rozsah 50 ~ 60 Hz

Index podání barev (CRI) CRI82+, 4000K, 4500K , 5000K

Sledujte video

INSTALACE 
SVĚTLA ANTIVIRUS 

 CLEAN AIR 

Jedna sada 4 ks filtrů: 650 Kč  
Dodávka filtrů do 24h od zavolání.  
Záruka na svítidlo 60 měsíců,  
na průmyslový ventilátor 36 měsíců.

Cena

Kompletní ANTIVIRUS CLEAN AIR

18 850 Kč (bez DPH)
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