
Dezinfikuje vzduch a povrchy
Na dezinfekciu využíva germicídne žiarenie a ozón
Inštalácia nepotrebuje stavebné zásahy
Vzduch dezinfikuje počas prítomnosti ľudí

Dezinfekcia
vzduchu 
a povrchov

BONAVENTUM

Spája dezinfekciu a filtráciu vzduchu
s dezinfekciou povrchov v jednom 
zariadení

Používa 5 druhov filtrov   súčasne

Nonstop čistí vzduch od peľu, prachu a 
pachov a zároveň ničí baktérie a vírusy

Denne dezinfikuje prostredie 
riadenou ozonizáciou a deozonizáciou

Zariadenie ozón vyrobí, rozdistribuuje
a bezpečne zneškodní

Pri plnom výkone prefiltruje 3000 m³ 
za hodinu

Je mobilné, inštalácia nepotrebuje 
stavebné zásahy

Zariadenie obsahuje senzory, ktoré 
merajú hodnoty CO₂, teplotu, vlhkosť 
a koncentráciu ozónu

Zariadenie je možné spúšťať a 
monitorovať cez mobilnú aplikáciu, 
ktorá umožňuje sledovať históriu 
hodnôt

Koncentrácia ozónu je dostatočná na 
to, aby odstránila väčšinu patogénov
a nenarúšala povrchy

Čo je zariadenie
Bonaventum?

Typy filtrov

Nebojte sa nadýchnuť

Chcete aj vy zvýšiť bezpečnosť
vašej prevádzky?

Pre koho
je zariadenie určené?

ZARIADENIA
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

PREVÁDZKY S VYŠŠOU 
KONCENTRÁCIOU ĽUDÍ

ZDRAVOTNÍCKE 
ZARIADENIA

VEREJNÉ 
PRIESTORY

ŠKOLY

GASTRO
PREVÁDZKY

CERTIFIKOVANÉ

CERTIFIKOVANÉ

CERTIFIKOVANÉ

CERTIFIKOVANÉ

Technické parametre

Rozmery

Hmotnosť

Napájanie

Maximálny výkon 
ventilátora

1 830 mm x 750 mm x 1 150 mm

256 kg

1 fáza (220 V)

Spotreba energie 
pri plnom výkone 1,3 kW/h

3000 m³/hod.

Výkon germicídnej 
žiarivky 15 W

Počet germicídnych 
žiariviek 10

2. Uhlíkový filter
Na zachytenie 
pachov a dymu

5. Mechanický filter
Filter triedy G4

4. Elektrostatický filter
Výkon až 10 000 V
na výrobu ozónu

3. Germicídny filter
UV C žiarenie vo vnútri 
zariadenia

1. HEPA filter 
Pre maximálnu bezpečnosť
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TyTyT pypyp filtrovovo

Nebojte sa nadýe sa nadýe sa nad chnuť

Technické parametre

Rozmery

Hmotnosť

Napájanie

Maximálny výkon 
ventilátora

1 830 mm x 750 mm x 1 150 mm

256 kg

1 fáza (220 V)

Spotreba energie 
pri plnom výkone 1,3 kW/h

3000 m³/hod.

2. Uhlíkokok vý filý filý ter
Na zachytenie 
pachov a dymuv a dymuv

5. Mechanickýechanickýechanick  filý filý t
Filter triedr triedr y G4y G4y

4. Elektrostatickýtickýtick
Výkon až 10 000 V
na výrobu ozónu

3. Germicídny fily fily t
UV C žiaV C žiaV renie vo vnútri 
zariadenia

1. HEPA filter 
Pre maximálnu bezpečnosť
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www.germ.sk

Kontaktujte nás: 
e-mail: info@germ.sk

tel.: 0910 770 207, 0902 959 777


