
AIR160
Bezpieczne powietrze
czyste od bakterii i wirusów

99,99%  skuteczności100% bezpieczeństwa

AIR160 to przenośny sterylizator i dekontaminator 
powietrza, pracujący bezpiecznie w obecności ludzi.  
Doskonale radzi sobie z drobnoustrojami ale przede 
wszystkim niszczy wirusy i bakterie, bezpowrotnie 
uszkadzając ich DNA. Oczyszcza powietrze z pyłków, 
zanieczyszczeń i smogu, dodatkowo je jonizując. 
AIR160 w zaledwie 2 godziny jest w stanie  wyste- 
rylizować powietrze do 100 m3 a następnie utrzymać 
odpowiedni poziom czystości w pomieszczeniu!

biuro@innmedis.pl
www.innmedis.pl

(+48) 517 701 405 
(+48) 516 313 763

Jesteś zainteresowany wykorzystaniem AIR160? 
Skontaktuj się z nami:

AIR160 jest rekomendowany do używania między innymi w:  
gabinetach lekarskich, stomatologicznych i ortodontycznych,  
szpitalach, biurach, ale także w mieszkaniach.



Specyfikacja techniczna AIR160

Zużycie prądu 65 W

Philips PL-L 60W/4P  
HO lamp 60 W

Dawka UV-C 4.23 mJ/cm2 (przy przepływie  
powietrza 50 m3/h)

Wyjście UV-C (Z) 19 W

UV-C (%) po 9000h pracy 85%

Filtr 3M High Air Flow  
(Electrostatic HAF) Filtr

Wentylator 12 V

Maksymalny obszar działania 100 m3

Maksymalna wydajność 50 m3 na godzinę  
pracy urządzenia

Wymiary urządzenia 600 × 170 × 150 mm

Specyfikacja techniczna lampy

Lampa 60 W 2G11  
PL-L UV-C

Natężenie prądu przepływają-
cego przez lampę 0.8 A

Marka Philips Europe Trwałość 9 000 h

Stosowane do Dezynfekcji  
powietrza Wartość UV-C,

na początku okresu
użytkowania lampy

19 W
Emisja  
wyjściowa UV-C

Szczyt  
w 253,7 nm

Numer produktu 2.25.1050
Wyjście UV-C,
spadek żywotności lampy 15%

Napięcie 84 V

Moc 60 W Kod HS 853939

biuro@innmedis.plwww.innmedis.pl(+48) 517 701 405 
(+48) 516 313 763

Jesteś zainteresowany wykorzystaniem AIR160? 
Skontaktuj się z nami:

Jakość powietrza, którym oddychamy, ma niebagatelny wpływ na nasze zdrowie. Czyste powietrze 
pozytywnie wpływa na odporność, ale także zmniejsza problemy z oddychaniem. 

W związku z pandemią koronawirusa zaleca się, aby jednostki świadczące usługi w bezpośrednim 
kontakcie z pacjentem, zapewniły maksymalne bezpieczeństwo klientom oraz personelowi.
Innowacyjne urządzenie AIR160 stworzono z myślą o poprawie zdrowia oraz zniwelowaniu obecności  
szkodliwych drobnoustrojów w powietrzu.

JONIZACJA
Powietrze słabej jakości zawiera wiele jonów dodatnich, wykorzystywanych przez mikroorgan-
izmy do rozprzestrzeniania się. Świeże powietrze to ok. 4000 jonów ujemnych/cm3. W po- 
mieszczeniach zamkniętych wartość ta wynosi zaledwie 50 jonów ujemnych/cm3. AIR160 
do oczyszczania i odświeżania powietrza w pomieszczeniu wykorzystuje wysokowy-
dajny jonizator, który uwalnia do uzdatnionego powietrza aż 8,7 mln jonów ujem-
nych/cm3. Jony ujemne łączą się z dodatnimi (zawierającymi bakterie, wirusy i kurz),  
a następnie opadają na ziemię i są pobierane przez filtr 3M HAF.

AIR160 oferuje wydajną pracę oczyszczacza na powierzchni do 100m3, cyrkulując do 50m3  
powietrza na godzinę pracy! W zaledwie 2 godziny AIR160 zdezynfekuje powietrze  
w pomieszczeniu do 100m3. 
Maszyna opiera się na trzech metodach dezynfekcji powietrza, stosowanych do oczyszcza-
nia m.in. sal operacyjnych czy szpitali. Teraz możesz mieć to wszystko w jednym urządzeniu.

PROMIENIOWANIE UV-C
W urządzeniu zastosowano lampę UV-C Philips o mocy 60W, która pozwala na 
dezynfekcję powietrza za pomocą promieniowania ultrafioletowego niszczącego wirusy, bak-
terie, pleśnie oraz inne mikroorganizmy. Unikalne aluminiowe wnętrze komory dezynfekcji 
zapewnia dodatkowe odbicie promieniowania UV-C i zwiększenie wydajności promienio-
wania do 50% dając realnie 90W mocy urządzenia. AIR60 to urządzenie tunelowe UV 
– dzięki temu, w przeciwieństwie do innych oczyszczaczy, może bezpiecznie pracować  
w obecności personelu, lekarzy i pacjentów.

FILTROWANIE
AIR160 posiada szpitalny filtr elektrostatyczny 3M o wysokim przepływie powietrza (HAF). 
Wysokowydajny wentylator wciąga powietrze przez filtr do komory dezynfekcyjnej. Filtr zawi-
era środek przeciwdrobnoustrojowy, który zapobiega dalszemu rozwojowi drobnoustrojów,  
a ponadto wykorzystuje ładunek elektrostatyczny do przyciągania i zatrzymywania dwukrot-
nie więcej zanieczyszczeń niż tradycyjne oczyszczacze powietrza.
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