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Četrta generacija družinskega podjetja Fellowes 

Brands ustvarja inovativne rešitve, ki celovito 

spodbujajo navdih, funkcionalnost in dobro 

počutje na delovnem mestu. Naša zbirka 

blagovnih znamk prinaša posebne storitve in 

strokovno znanje, ki smo jih razvili za to, da vaši 

zaposleni delajo, dosegajo cilje in se na delovnem 

mestu počutijo kar najbolje – to pa spodbuja 

uspešnost vašega delovnega okolja.



Kako se okužimo?
Študija za študijo dokazujejo, da obstajata dve poti prenosa okužbe.

Viri:
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

MAKSIMALNA ZAŠČITA PRED VIRUSI

“Najnovejša testiranja Fellowes 
AeraMax Pro čistilcev zraka, ki so jih 
testirali v neodvisnih akreditiranih 
laboratorijih (ISO/IEC 17025), 
pomembno iztopajo. Bil sem navdušen 
nad učinkovitostjo tehnologije 
naprav proizvajalca Fellowes.”

Dr. Rajiv Sahay, Direktor Okoljskega 
diagnostičnega laboratorija pri 
inštitutu Pure Air Control Services 
iz mesta Clearwater, Florida

Fellowes® AeraMax® Pro Air čistilci 
zraka odstranijo kontaminante v zraku
vključno s korona virusom*, z uporabo pametne  
integrirane tehnologije - Samo pri Fellowesu.

* Fellowes® AeraMax® Pro air čistilci zraka, so v neodvisnih znanstvenih laboratorijih med testom v komorah potrdili učinkovitost pri zmanjšanju 
koncentracije zračnih lebdečih aerosolov človeškega coronavirusa 229E, in sicer kar za 99,99% škodljivih delcev v eni uri obratovanja.

Agencije CDC, ASHRAE in druge 
zdravstvene inštitucije, ki izvajajo temeljne 
protiepidemijske ukrepe, že mesece 
priporočajo čiščenje zraka z čistilci, ki 
uporabljajo hepa fi ltracijo za zaščito pred 
SARS- Cov-2. Fellowes® AeraMax® Pro 
air čistilci zraka s 4 stopensko fi ltracijo, so 
med testiranjem v znanstvenih komorah 
potrdili učinkovitost pri zmanjšanju 
koncentracije zračnih lebdečih aerosolov 
človeškega coronavirusa 229E, in sicer 
kar za 99,99% škodljivih delcev v eni uri 
obratovanja.

 prenos po zraku preko velikih 
kapljic (> 10 mikronov), s 
kašljanjem ali kihanjem (tveganje 
2 m)

 prenos po zraku preko majhnih 
delcev  (< 5 mikronov), ki tudi 
nastajajo pri kašljanju, kihanju in 
govorjenju

Hitro globalno širjenje virusa Covid-19
je v ospredje izpostavilo pomen in nujnost osebne in medsebojne zaščite. Danes in v 
prihodnje, bodo najbolj pomembni zdravi in varni skupni prostori in objekti.

Nevarnost prenosa virusa po zraku je 
realna
Zdravstveni strokovnjaki in virologi po vsem svetu so enotnega 
mnenja: Aerogeni in kapljični prenos virusnih okužb predstavlja 
veliko grožnjo.
 Po podatkih Centrov za nadzor bolezni lahko COVID-19 po zraku 

potuje tudi do štiri metre daleč 1

 New England Journal of Medicine poroča, da se lahko aerosoli z 
virusom v zraku obdržijo do tri ure 2

 Nizozemska raziskava je pokazala, da je ustaljena varna razdalja 
dva metra neučinkovita. In namesto tega priporoča vzdrževanje 
razdalje do 20 m 3

vključno s korona virusom*, z uporabo pametne  
integrirane tehnologije - Samo pri Fellowesu.integrirane tehnologije - Samo pri Fellowesu.integrirane tehnologije - Samo pri Fellowesu.



ZAŠČITIMO, KAR JE NUJNO POTREBNO.

Pacienti in obiskovalci 
ZDRAVSTVENIH USTANOV
Slaba kakovost zraka lahko povzroči prenos bakterij 
in virusov po zraku. V čakalnicah in ordinacijah 
zdravstvenih ustanov je treba poleg površin in rok 
čistiti tudi zrak.

Stanovalci in osebje   
DOMOV ZA STAREJŠE
Starejši so bolj dovzetni za viruse in druge bolezni 
dihal, dodatno skrb povzroča tudi oslabljen imunski 
sistem. Dodatno tveganje predstavlja veliko število 
obiskovalcev, zato je treba zaščititi zaposlene pred 
morebitnimi nevarnimi snovmi v zraku.

Otroci, učenci in zaposleni v 
VRTCIH IN ŠOLAH
Skupni prostori in učilnice so pravo gojišče za klice – in 
dihalni sistemi otrok so bolj dovzetni za dražilne snovi, ki 
lahko poslabšajo alergije in astmo. Poleg tega osebje v 
objektih čedalje težje učinkovito očisti prostore, kjer se 
giblje veliko ljudi in so zato polni bakterij in virusov.

Pacienti in zaposleni 
V ZOBOZDRAVSTVENIH 
AMBULANTAH
Izvajalci zobozdravstvenih storitev se soočajo s 
slabo kakovostjo zraka: v laboratorijih je v zraku 
prah, ki nastaja pri brušenju in izdelavi protetičnih 
pripomočkov, zobozdravstvene ordinacije so zaradi 
posegov polne mikrobov in bakterij. Kako slabo je 
stanje? Po podatkih ameriškega Ministrstva za delo je 
kar pet od desetih najmanj zdravih poklicev povezanih 
z zobozdravstvom.

Stranke, gostje in osebje  
GOSTINSKIH OBRATOV,  
KOZMETIČNIH IN 
FRIZERSKIH SALONOV TER 
FITNES CENTROV
Prostori, ki jih delimo z drugimi uporabniki in kjer 
porabljamo svoj čas in denar, lahko pomenijo veliko 
tveganje za prenos. Izboljšanje kakovosti zraka v 
zaprtih prostorih je odličen način za boljše počutje 
strank in izboljšanje ugleda vašega podjetja. V teh 
okoljih sta čistoča in higiena bistvenega pomena.

Zaposleni v  
PISARNAH
Poslovne zgradbe so odličen primer prostora, ki si ga 
delimo več kot devet ur dnevno in ki ima stalen pretok 
obiskovalcev, prodajalcev in zaposlenih, ki s seboj na 
delovno mesto prinašajo viruse, mikrobe in patogene. 
Če dodamo še vonj hrane, ki ostane v zabojnikih, 
konferenčnih sobah in skupnih prostorih, postane 
jasno, zakaj so pisarne velik problem z vidika kakovosti 
zraka.



ZAKAJ AERAMAX PRO

*  Fellowes® AeraMax® Pro air čistilci zraka, so v neodvisnih znanstvenih laboratorijih med testom v komorah potrdili učinkovitost pri 
zmanjšanju koncentracije zračnih lebdečih aerosolov človeškega coronavirusa 229E, in sicer kar za 99,99% škodljivih delcev v eni 
uri obratovanja.

UČINKOVITO
Preverjeno učinkovito delovanje

PAMETNO
Patentirana, odzivna tehnologija

INTEGRIRANO
Neopazen dodatek

ZANESLJIVO
Za profesionalno rabo



Bipolarni ionizator PlasmaTrue™
izboljša učinkovitost zajemanja 
fi ltra delcev

*Preverjena učinkovitost zajemanja fi ltra HEPA za delce velikosti 0,3 mikrona

Štiristopenjski postopek fi ltracije, ki ga zagotavlja AeraMax Pro, uporablja 
preizkušene metode za učinkovito čiščenje zraka

UČINKOVITO
Preverjeno učinkovito delovanje

Predfi lter zajame velike delce 
in nečistoče ter podaljšuje 
življenjsko dobo drugih fi ltrov

Filtracija z aktivnim ogljem
absorbira neprijetne vonjave 
in hlapne spojine iz zraka

Filter HEPA ujame in 
zadrži 99,97 % delcev v 
zraku*

Protimikrobna obdelava 
fi ltra HEPA učinkovito 
zavira razvoj bakterij in 
gliv na fi ltru

1 2
3

4



PureView™EnviroSmart™

To pomeni, da AeraMax Pro pridno dela, dokler je zrak umazan; po zaznanem očiščenju pa 
se samodejno preklopi v stanje pripravljenosti in tako prihrani energijo ter podaljša življenjsko 
dobo fi ltra.

Obstajata dva načina zaznavanja:

 Normal Mode/Običajni način: samodejno prilagaja hitrost delovanja ventilatorja za nadzor 
kakovosti zraka (idealno za večino skupnih prostorov)

 Quiet Mode/Tihi način: uporablja nižje (tišje) hitrosti ventilatorjev, ko je prostor zaseden, in 
izkorišča celotno zmogljivost ventilatorjev, ko je prostor prazen (idealno za prostore, kjer si 
ne želimo hrupa)

PAMETNO
Patentirana in odzivna tehnologija.

Patentirana tehnologija EnviroSmart ™ uporablja dvojne 
samoregulacijske laserske senzorje za zaznavanje zvoka, gibanja 
in kakovosti zraka

Dva visokokakovostna laserska števca delcev 
nadzirata kakovost zraka ob vstopu in izstopu iz 
naprave, kar omogoča prikaz podatkov o kakovosti 
zraka v dveh različnih načinih:

 Room Status (Stanje zraka v prostoru): prikaže 
trenutno kakovost zraka v prostoru in trenuten 
odstotek zajetih delcev.

 PM2.5: prikaže trenutne ravni delcev PM2.5, ki 
vstopajo v enoto in so odstranjeni v postopku 
fi ltracije.

Možen je tudi prikaz informacij o zaznani ravni 
vonjav/hlapnih spojin in opozoril o potrebni 
menjavi fi ltra. 

Videti pomeni verjeti – najboljši način 
kako ljudi, ki uporabljajo vašo zgradbo 
ali prostor, prepričate, da njihovo zdravje 
jemljete resno, je, da jim to pokažete 
v praksi! Nevidno naj postane vidno s 
tehnologijo PureView ™, zaslonom, ki 
omogoča, da uporabniki vidijo in seveda 
tudi občutijo razliko v kakovosti zraka.

Najvišja stopnja varnosti za mirno 
vest uporabnikov objektov in vedno 
transparentne informacije za vzdrževalce.



INTEGRIRANO
Neopazen dodatek

AeraMax Pro je bil zasnovan za nemotečo vključitev v okolje vašega objekta. Vsi modeli so 
primerni za stensko-zidno namestitev, nevsiljivi in estetsko dovršeni, in so popolno zagotovilo 
za brezskrbno čiščenje zraka, kjerkoli je to najbolj potrebno.

ZANESLJIVO
Za profesionalno rabo

Vse izvedbe AeraMax Pro so zasnovane in izdelane tako, da podpirajo neprekinjeno 
delovanje cel dan in vse dni v letu, kar pomeni, da smo pri izdelavi uporabili 
vrhunske komponente, visokokakovostne fi ltre in ojačana ohišja.

Zaslon na dotik

Patentirani industrijski 
profesionalni nivo 
fi ltracije

Motor z visokim izkoristkom

Tih in nastavljiv 
ventilator Prednja 

loputa (razen 
AM 2)

Ojačano ohišje

AM 3 & 4 – 5 let garancije

AM 2 – 3 leta garancije



Ne gre samo za viruse
V povprečju vsaka oseba vdihne 11.000 litrov sobnega 
zraka vsak dan. Večina ljudi se 90% svojega časa 
zadržuje v notranjih prostorih in 9 ur v območjih, ki jih 
delimo z ostalimi. To so prostori, ki so do petkrat bolj 
onesnažena od zraka zunaj 

1 2 3
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Proces štiri stopenjske fi ltracije

1.  Predfi lter ujame večje delce

2. Akcivni ogljikov fi lter absorbira molekule 
vonjav in lebdeče hlapne spojine v zraku

3. True HEPA fi lter zajame tudi najmanjše delce 
velikosti vse do 0,15 mikrona

4. PlasmaTrueTM Bipolarni inoizator izboljša 
učinkovitost fi ltracije delcev

vonjave
VOC 
lebdeče hlapne 
spojine

alergeni
virusi/
bakterije2-5x

BOLJ ONESNAŽEN
kot zunaj

KAJ O ČISTEM ZRAKU PRAVI ZNANOST?

Oblak kontaminantov brez sistema Oblak kontaminantov s sistemom nad straniščnimi vrati

 Znatno zmanjšanje koncentracije kontaminantov 2,5 PPM (rdeče)

 Večja količina čistega zraka na območju neposredno pred straniščnimi vrati

 Da bi slednje dosegli s prezračevanjem in klimatizacijo, bi morali pretok zraka povečati za 250 %

KONKURENČNE PREDNOSTI AERAMAX PRO

HEPA ne fi ltrira delcev, 
manjših od 0,3 mikrona – 
NI RES!
Filtri HEPA ne delujejo kot sito. V bistvu lahko 
fi ltri HEPA zajamejo VSE velikosti delcev. Zaradi 
fi zikalnih načel, na katerih temelji njihovo delovanje 
(difuzijsko, prestrezno in udarno), pogosto pride do 
nepomembnega padca učinkovitosti fi ltracije blizu 
0,3 mikrona. Učinkovitost fi ltracije ostaja na zelo 
visokem odstotku tudi precej pod to velikostjo delcev.

Strokovnjaki potrjujejo!

Prednosti stenske rešitve

Kako se izračuna ACH*
ACH je število izmenjav celotne količine prečiščenega zraka v prostoru na uro skozi čistilec zraka. Zdi se 
kompleksno a je izračun enostaven

CDC: “Razmislite o uporabi prenosnih visoko učinkovitih ventilatorjev in/ali fi ltrirnih 
sistemov (HEPA) za učinkovitejše čiščenje zraka (zlasti na območjih z večjim 
tveganjem).”
Vir: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/o�  ce-buildings.html

Med simulacijo računalniške dinamike fl uidov oz. kapljičnih delcev zraka 
smo pri stenski montaži opazili precej učinkovitejše fi ltriranje zraka 
celotnega prostora.

 Rešitev je mogoče namestiti bližje izvoru onesnaževanja.

 Ustvari kroženje zraka v celotnem prostoru in poveča pretok čistega 
zraka (manj ovir na zračni poti)

 Onesnaženi zrak, ki ga je treba očistiti, se nahaja bližje višini glave 
(območju dihanja) kot višini tal.

 Izboljša učinkovitost sprememb zraka na uro (ACH)

Vse se začne s fi ltracijo HEPA
Nobena dobro zasnovana naprava ni dovolj učinkovita, če uporablja fi ltre slabše kakovosti. Naši fi ltri True HEPA 
izpolnjujejo zahteve standarda IEST 1.5 Hepa in dokazano zadržijo 99,97 % delcev do 0,3 mikrona. Na podlagi 
podatkov laboratorijev IBR naši fi ltri kažejo učinkovitost več kot 97,8 % za onesnaževalce zraka do 0,1–0,15 mikrona.

ACH
izmenjav zraka na uro

=
postorninska zmogljivost 

pretoka zraka na uro

prostornina prostora

Priporočena velikost prostora 
za Aeramax Profesional je 

izračunana za osnovi 

ACH 5 na primer pomeni, da se 
zrak zamenja na vsakih 

3-5 ACH 12
minut

Computational Fluid Dynamics (CFD) študija
Študija o računalniški dinamiki fl uidov oz. kapljičnih delcev zraka kaže, kako sistemi AeraMax Pro izboljšajo 
kakovost zraka z redčenjem in odstranjevanjem kontaminantov v zraku.

CIBSE: “Sobni čistilci učinkovito odstranjujejo delce iz zraka, kar zagotavlja podoben 
učinek kot prezračevanje. Da bi bili učinkoviti, morajo čistilci zraka imeti fi ltre, ki 
zagotavljajo učinkovitost, ki je vsaj primerljiva s fi ltri HEPA, in skrbeti, da skoznje prehaja 
večji del zraka v prostoru.”
VIR: Smernice CIBSE glede prezračevanja pri COVID-19 (2. izdaja, 12. maj 2020)

izmenjav zraka na uro

Notranji zrak je



REFERENCE
Mlada pljuča potrebujejo AeraMax 
Pro
Vrtec Tiny Sprouts - jasli
Vrtec Tiny Sprouts, kjer vsak dan skrbijo za 60 otrok, je imel velik problem 
z mikrobi in vonjavami, ki jih tradicionalni načini čiščenja niso rešili. 
Direktorica Emily Sousa se je odločila v vrtec namestiti enote AeraMax 
Pro. Učinek je bil takojšen in dramatičen. “Opazili smo znatno razliko v 
kakovosti zraka,” pravi Emily Sousa. “Zjutraj v sobi sveže zadiši in občutek je 
popolnoma drugačen.” Nov način čiščenja zraka je prinesel še druge koristi. 
Več staršev je svoje otroke prepisalo na Tiny Sprouts prav zaradi svojega 
odnosa do čistoče, zdravja in varnosti – in zaradi AeraMax Pro.

Odlična izkušnja obiskovalcev
Legoland Discovery Center
Otroške sanitarije centra LEGOLAND® Discovery Center vsak dan obišče 
več sto ali celo več tisoč obiskovalcev. Čistoča toaletnih prostorov je velik 
izziv. Osvežilci zraka le prikrijejo vonj v kopalnici in ne storijo ničesar, da 
bi preprečili prisotnost  mikrobov v zraku, ki slab vonj spremljajo. Da bi 
zagotovili resnično čistočo objekta, je LEGOLAND® v vsak toaletni prostor 
namestil čistilnik zraka AeraMax Pro, kar je znatno izboljšalo ključne 
kazalnike čistoče objekta.

Čist zrak za večjo uspešnost učencev
Hinsdale - srednja šola
Ko se je zaradi vrste arhitekturnih posegov, srednja šola Hinsdale morala 
soočiti s slabo kakovostjo zraka v zaprtih prostorih, se je Mike Vilender, 
izvršni direktor tamkajšnjega šolskega okrožja, spomnil na čistilnike 
zraka AeraMax Pro. Osem mesecev po tem, ko smo naprave namestili v 
laboratorij, šolski atelje, učilnico in glasbeno sobo, so težave izpuhtele –  
učiteljica likovne vzgoje pa je celo opazila manjšo odsotnost učencev pri 
njenih urah v primerjavi s preteklimi leti.

“Čist zrak pomembno prispeva k 
VEČJI ČISTOČI celotnega objekta.”

Vidno čistejše okolje
Zobozdravstvena ordinacija All About You
Dr. Stephen Lavrisa je svojim pacientom in osebju želel zagotoviti čisto 
in zdravo okolje, a standardni prezračevalni in klimatizacijski fi ltri niso bili 
dorasli izzivu. Lavrisa ni vedel, ali sploh opravljajo svojo nalogo in opazil 
je, da so veliki, naknadno vgrajeni fi ltri omejevali pretok zraka v njegovem 
prezračevalnem sistemu, zaradi česar je sistem obratoval več, kot bi bilo 
potrebno. V zgodbo je vstopil AeraMax Pro. Lavrisa je namestil osem enot 
in zaznal takojšnjo – in očitno – razliko. Prah se ni več nabiral na površinah 
in nič več ni bilo videti delcev, ki so običajno med delovnim dnem pristali 
na površinah. Korist: bolj zdravo okolje za vse uporabnike prostora.

Več pričevanj in študij najdete na aeramaxpro.com

“Uspelo nam je rešiti težave, 
ki smo jih imeli z neprijetnimi 
vonjavami in mikrobi.”

“Vem, da je čistejše, saj na pultih 
ne vidim prahu in delcev. Vem, da 
vdihujemo čistejši zrak.”

Nick Miller, generalni direktor

“Težave s kakovostjo zraka 
v zaprtih prostorih smo 
popolnoma odpravili.”

Emily Sousa, lastnica in direktorica

dr. Stephen Lavrisa



AeraMax Pro AM4

AeraMax Pro AM2

AeraMax Pro AM3

IZBOR NAPRAV

Zaradi izjemno tanke zasnove je 
AeraMax Pro 2 idealen za manjše 
prostore in ponuja 3 do 5 menjav 
zraka na uro v skupnih notranjih 
prostorih velikosti od 15 do 25 m². 
Ta rešitev je posebej primerna za 
manjše izpitne sobe, ozke hodnike in 
manjše javne sanitarije.

* Izmenjav zraka na uro

AeraMax Pro 3 je kot nalašč za 
večino prostorov, saj zagotavlja do tri 
menjave zraka vsako uro v prostorih, 
velikih do 55 m². Idealen je za pisarne, 
konferenčne sobe, učilnice, sanitarije, 
čakalnice in zaprte skupne prostore.

* Izmenjav zraka na uro

Majhen. Pa vendar velik.

Popolna rešitev za večino prostorov.

AeraMax Pro 4 je največji od naših 
komercialnih sistemov za prečiščevanje zraka 
in bo v prostorih do 110 m² zamenjal zrak 
vsakih 20 minut. V večjih prostorih je mogoče 
uporabiti več enot, zato je AeraMax idealna 
rešitev za odprte pisarniške postavitve, velike 
konferenčne sobe in druge velike prostore, ki 
jih uporablja večje število ljudi.

* Izmenjav zraka na uro

Prava velikost za velike prostore



AeraMax Pro AM3AeraMax Pro AM3 PCAeraMax Pro AM2 AeraMax Pro AM4AeraMax Pro AM4 PC

SPECIFIKACIJE REŠITVE ZA FILTRE/Izpeljanke fi ltrov

SPECIFIKACIJE Tehnologija EnviroSmart PureView tehnologija
Tehnologija EnviroSmart

PureView tehnologija
Tehnologija EnviroSmart Tehnologija EnviroSmart Tehnologija EnviroSmart

Območje 
delovanja

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

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

65m2 (5 ACH)
110m2 (3 ACH)

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

65m2 (5 ACH)
110m2 (3 ACH)

Število stopenj 
hitrosti ventilatorja 5 5 5 5 5

Pretok zraka (m³/
uro) 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

Ravni zvočnega 
tlaka oz. glasnosti 

(dB)
45, 48, 51, 60, 64 38, 41, 48, 52, 67 42, 44, 51, 53, 68 38, 41, 48, 52, 67 42, 44, 51, 53, 68

Dimenzije sistema 
(V x Š x G) 574 x 360 x 104mm 495 x 534 x 241mm 483 x 883 x 241mm 495 x 534 x 241mm 483 x 883 x 241mm

Teža sistema 5.8kg 9.1kg 15.9kg 9.1kg 15.9kg

Poraba energije 
(W) 7, 10, 14, 40, 70 5, 8, 11, 21, 100 8, 12, 18, 35, 166 5, 8, 11, 21, 100 8, 12, 18, 35, 166

Certifi kat Energy 
Star Da Da Da Da Da 

Zahteve glede 
napajanja 220-240v, 50/60Hz, 2A 220-240V, 50/60Hz, 0.9A 220-240V, 50/60Hz, 1.4A 220-240V, 50/60Hz, 0.9A 220-240V, 50/60Hz, 1.4A

Certifi kat o 
električni varnosti TUV, GS, CE TUV, GS, CE TUV, GS, CE TUV, GS, CE TUV, GS, CE

Dotok/odtok 
zraka s strani/zgoraj spodaj/zgoraj spodaj/zgoraj spodaj/zgoraj spodaj/zgoraj

Nadzorna plošča Na dotik (kapacitivni)

Na dotik (kapacitivni) &
Kapacitivni zaslon 

PureView LCD na dotik 
in TFT

Na dotik (kapacitivni) &
Kapacitivni zaslon 

PureView LCD na dotik 
in TFT

Na dotik (kapacitivni) Na dotik (kapacitivni)

Material ohišja UV stabiliziran ABS UV stabiliziran ABS UV stabiliziran ABS UV stabiliziran ABS UV stabiliziran ABS

Delovna 
temperatura 10°C-40°C 5°C-40°C 5°C-40°C 5°C-40°C 5°C-40°C

Vlažnost pri 
obratovanju

Do 60 % relativne 
vlažnosti

Do 60 % relativne 
vlažnosti

Do 60 % relativne 
vlažnosti

Do 60 % relativne 
vlažnosti

Do 60 % relativne 
vlažnosti

Garancija 3 leta 5 let 5 let 5 let 5 let

POSTAVITVE
Stenski nosilec

Način namestitve Na steno s kablom z 
vtikačem

Na steno z neposredno 
montažo v omrežje

Na steno z neposredno 
montažo v omrežje

Na steno z neposredno 
montažo v omrežje

Na steno z neposredno 
montažo v omrežje

Ime modela
Šifra artikla

AM2
9540401

AM3 PC
9573801

AM4 PC
9573901

AM3
9433401

AM4
9451001

Dodatek talno stojalo

Način namestitve
Dodatek talno stojalo

9540901
Podometna montaža
Priklop z neposredno 
montažo v omrežje

9540802

Tip vtičnice EU EU/UK Tip vtičnice EU/UK Tip vtičnice EU/UK Tip vtičnice

Ime modela
Šifra artikla

AM3S PC
9574001

AM4S PC
9574201

AM3S
9450101

AM4S
9451301

Filtri za modele 
AeraMax AM3 in 4 Standardna konfi guracija fi ltra Hibridni fi lter Polno ogljični fi lter

Proti vonju in hlapom Predfi ltri

Vrsta fi ltra 10mm ogljikov fi lter (s predfi ltrom)
50mm True HEPA

60-mm fi lter, ki vsebuje 50 % 
ogljika in 50 % True HEPA

60-mm ogljikov fi lter 
(s predfi ltrom) Nadomestni predfi lter

Filtrirni mediji 
HEPA 2.5m2 1.3m2 - -

Antimikrobno 
delovanje Da (True HEPA) Da (True HEPA) Ne Ne

Teža aktivnega 
ogljika 0.45kg 1.8kg 2.7kg -

Predvidena 
življenjska doba 

fi ltra

Ogljik: 6 mesecev
True HEPA: 12 mesecev 12 mesecev 12 mesecev 6–12 mesecev

Velikost pakiranja 2 v paketu 2 v paketu 1 v paketu 4 v paketu

Številka izdelka Ogljik: 9416502
True HEPA: 9416602 9436902 9436802 9600501

Filtri za model 
AeraMax AM2 Hibridni fi lter Celotni True HEPA fi lter Polno ogljični fi lter

Proti vonju in hlapom Predfi ltri

Vrsta fi ltra
45mm fi ltra vsebuje

50% ogljikovega in 50% True 
HEPA fi ltra

45mm True HEPA fi lter 45mm ogljikov fi lter (s predfi ltrom) Nadomestni predfi lter

Filtrirni mediji 
HEPA 0.5m2 1.1m2 - -

Antimikrobno 
delovanje Da  (True HEPA) Da Ne Ne

Teža aktivnega 
ogljika 340g - 680g -

Predvidena 
življenjska doba 

fi ltra
12 mesecev 12 mesecev 12 mesecev 6–12 mesecev

Velikost pakiranja 1 v paketu 1 v paketu 1 v paketu 4 v paketu

Številka izdelka 9544501 9544301 9544601 9608401
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