
PREVENCE znečištěného vzduchu ve vnitřních prostorech

a ohrožování vašeho zdraví
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Vnitřní vzduch může

být škodlivý

Přibližně 80% času, kdy

dýcháme vnitřní vzduch, který je velmi

často znečištěn všemi druhy

nepříjemných a škodlivých prachů,

plyny, (jemnýmy) částicemy, viry a

bakterijema. Kromě toho se problémy

mohou vyskytnout s „ syndromem

nemocných budov“, tabákovým

kouřem a rušivými pachy.

Lidé s astmatem, CHOPN,

kardiovaskulárními chorobami, cukrovkou,

starší lidí a děti jsou více 

ohroženi, ale i zdraví lidé 

mohou mít zdravotní

problémy kvůli

znečištěnému vzduchu .

Trávíme 

80%
svého času v interiéru
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částice <0,01 mikrometru proniknout

tak daleko, jak alveolech a může tedy dostat

do krevního oběhu.

Nejvíce škodlivé
znečišťující látky jsou neviditelné

Znečištěný vnitřní vzduch není často

ani pozorován. Většina

látek je bez zápachu a není vidět pouhým

okem, ale jsou zdraví škodlivá.

Na obrázku níže je uvedeno,

kolik škodlivých částic 

může obsahovat náš vnitřní vzduch.

Pokud s tím nic neuděláte, může takový

znečištěný vzduch vážně poškodit

vaše zdraví nebo zdraví vašich zaměstnanců,

klientů a hostů.

UV-C světla Blue Line (MicrobeFree)

Tato aplikace - zejména pro zubní

praxe, nemocnice, školky a 

potravinářský průmysl - umožňuje 

sterilizovat vzduch. Speciální UV-C 

lampa zabíjí škodlivé

bakterie, viry a houby.

FreeBreeze

FreeBreeze jsou volitelné vůně,

které můžete snadno umístit do

VisionAir. Dodávají vzduchu extra

svěží vůni.

Čidlo prachu nebo čidlo plynu

Volitelné přidání čidla prachu, které

měří koncentraci prachových

částic a automaticky zapíná a vypíná čističku

vzduchu
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Displej Oled

čističku vzduchu  lze naprogramovat pomoci 

tohoto informačního displeje . Lze ji samozřejmě 

ovládat i pomocí dodaného

dálkového ovladače.

Časovač

Možnost programování rychlosti ventilátoru 

a doby provozu. Od úsporného

a tichého během dne po důkladné čištění v 

noci nebo naopak.

Detektor

pohybu PIR. Díky infračervenému

detektoru se čistič vzduchu spustí

automaticky, když je pohyb
detekován v místnosti.
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CHRÁNĚTE SVÉ ZDRAVÍ A VYTVOŘTE

SKUTEČNĚ ČISTÝ VNITŘNÍ VZDUCH

99%
vnitřního vzduchu je
filtrováno.

7

Kombinace filtrů pro

optimální kvalitu vnitřního vzduchu

Viry (jemný) Prach Plyn/Syndrom nemocné budovy          KouřZápachZubníBakterie

VisionAir Blue Line 2

Dýchejte zdravě a

péčujte o čistý vzduch

• DustFree - zbaví vzduch od viditelného (jemného) prachu.

• MicrobeFree filtruje viry a bakterie ze vzduchu.

• GasFree bojuje se škodlivými plyny a „syndromem  nemocných budov “.

• SmokeFree ve verzích Special * a Global čistí vzduch v kuřáckých 

místnostech.

• OdourFree ve verzích Universal a Incontinence zabraňuje vyskytu 

nepříjemného a rušivého zápachu ve vzduchu.

Všechny filtry VisionAir Blue Line odpovídají

normě ISO 16890.

VisionAir Blue Line 1

Vyberte si jedinečnou kombinací filtrů

VisionAir Blue Line vám nabízí sedm verzí, z nichž můžete si vybrat. 

Tyto jedinečné kombinace filtrů jsou přizpůsobeny různým typům 

znečištění ovzduší. Nyní můžete selektivně řešit znečištění, které 

způsobuje nejvíce problémů:

VisionAir Blue Line 1

na displeji

VisionAir Blue Line,

nová generace čističek vzduchu 

prostředí funguje lépe

Skutečně čistý vnitřní vzduch přispívá k lepšímu zdraví a příjemným 

pracovním podmínkám. M á pozitivní vliv na produktivitu, na obraz 

vaší organizace a zmenšuje nepřítomnost v důsledku nemoci. V 

čerstvém prostředí s čistým vnitřním vzduchem mají lidé méně 

problémů s bolestmi hlavy, problémy s koncentrací, únavou a 

podrážděním dutin.

Bez ohledu na to, zda jde o vzduch v kanceláři, mateřské školce, kavárně, 

pečovatelském domě, nemocnici, sádrovácí místnosti, zubní ordinaci 

nebo kadeřnictví. Dobrý a zdravý vnitřní vzduch je důležitý pro 

každého, kdo tam pracuje nebo tráví čas.

.

Efektivní řešení problémů

Přestaňte vystavovat sebe, své zaměstnance a své 

hosty neviditelným a znečišťujícím prachovým částicím, 

bakteriím, virům, alergenům a pachům vznášejícím se 

ve vzduchu. Převezměte odpovědnost a zajistěte dobrou 

a zdravou kvalitu ovzduší.

VisionAir Blue Line vám umožní efektivně

vyřešit jakýkoli problém s vnitřním vzduchem.

V závislosti na místnosti a specifických

znečišťujících látkách nabízí VisionAir Blue Line 

perfektní řešení plug & play na míru.

Vhodné řešení pro každou místnost

Stylový design VisionAir Blue Line se hodí do

každého interiéru. Navíc, pokročilá čistička vzduchu je

tichá a velmi uživatelsky příjemná během provozu. Čistička

má velký rozsah a je energeticky účinná. Jedná se o novou

generaci čističek vzduchu pro optimální pohodlí a snadnou

obsluhu.

VisionAir Blue Line je vhodná pro instalaci na

strop a na zeď. Můžete si také vybrat standardní mobilní

verzi.

* Ideální pro země,

kde nelze uazavřít  servisní smlouvy

na údržbu.




