Skuteczna ochrona zdrowia
w domach opieki społecznej
–system wentylacji i oczyszczania
powietrza w jednym urządzeniu

Skuteczna ochrona
przed infekcjami, świeże
powietrze i przyjemny klimat w pomieszczeniu dla
pacjentów i pracowników.
więcej informacji na
www.viessmann.pl

OCHRONA ZDROWIA

Skuteczna ochrona przed infekcjami
w domach opieki społecznej...
Wiele osób jest czasowo lub na stałe zależnych od pomocy
innych. Istotą społeczeństwa jest między innymi zapewnianie
opieki osobom, które tego wymagają w różnych instytucjach
opieki społecznej. Bezpośredni kontakt między ludźmi jest bardzo istotny i niezbędny. Najważniejsze jest jednak jedno: zdrowie
pacjentów i ich opiekunów.
Ochrona pacjentów i pracowników – innowacyjny
system wentylacji firmy Viessmann
„We create living spaces for generations to come” – to motto
podkreśla odpowiedzialność, do której firma Viessmann poczuwa się wobec społeczeństwa. W sytuacji związanej z COVID-19
nabiera ono jeszcze większego znaczenia. Firma Viessmann
opracowała innowacyjną i wydajną koncepcję optymalnej higieny powietrza w pomieszczeniach zamkniętych.

Ryzyko infekcji silnie
wzrasta w zamkniętych
pomieszczeniach.

...dzięki poprawie jakości powietrza
i zmniejszonemu stężeniu aerozoli.
Skuteczny system ochrony przed infekcją
w pomieszczeniach zamkniętych
Wirusy rozprzestrzeniają się za pośrednictwem mikroskopijnych cząstek, które są uwalniane do otoczenia wraz z oddechem. Ryzyko dla zdrowia silnie wzrasta w zamkniętych pomieszczeniach. Sama wentylacja naturalna tutaj nie wystarczy.
System wentylacji Vitovent 200-P łączy w sobie dwa sposoby
poprawy jakości powietrza: oczyszczanie powietrza w pomieszczeniu i dostarczanie świeżego powietrza zewnętrznego.
To znacznie zmniejsza ryzyko infekcji:

++ Filtr HEPA usuwa do 99,99 % wszystkich wirusów
++ Redukcja stężenia CO w powietrzu
++ Świeże i czyste powietrze w całym pomieszczeniu
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VITOVENT 200-P

Dwa argumenty dla każdego pomieszc
z zewnątrz oraz oczyszczanie powietr
Argument 1:
Świeże powietrze z zewnątrz
Szczególnie gabinety zabiegowe i sale wspólne w placówkach opieki często nie mogą być właściwie lub dostatecznie
często wentylowane. Rośnie tym samym, ryzyko infekcji za
pośrednictwem mikroskopijnych cząstek wirusa zawieszonych
w powietrzu, którym oddychamy. Dlatego wymiana powietrza
i kontrolowany dopływ świeżego powietrza są ważnymi środkami minimalizującymi to ryzyko. Inteligentny system czujników
Vitovent 200-P stale mierzy stężenie CO2 w powietrzu i odpowiednio dostosowuje ilość świeżego powietrza z zewnątrz.
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System wentylacji Vitovent 200-P w sposób ciągły oczyszcza i dostarcza świeże powietrze
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Argument 2:
Filtrowanie powietrza
Kompaktowy system wentylacji Viessmann Vitovent 200-P łączy
dopływ świeżego powietrza z wydajną filtracją powietrza będącego w pomieszczeniu. Zastosowane filtry HEPA (High Efficiency
Particulate Air, wysokoskuteczny filtr powietrza) o skuteczności
filtracji 99,995 % (zgodnie z EN 1822) zatrzymują cząstki mniejsze niż 1 mikrometr. Dla porównania: ludzki włos ma średnicę
100 mikrometrów, aerozole do 5 mikrometrów.
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dla maksymalnie 30 osób na pomieszczenie i maksymalnie 90 m 2.

Skuteczna ochrona
przez infekcjami dzięki
wymianie i oczyszczaniu powietrza

Usuwanie do 99,995% wirusów – idea
Czyste powietrze dla każdego
Bezszelestny dopływ powietrza oparty jest na zasadzie konwekcji
powietrza. Oznacza to, że każda osoba w pomieszczeniu otrzymuje
odpowiednią ilość powietrza z przypodłogowego obszaru świeżego
powietrza. Konwekcja powoduje, powolne unoszenie się ku górze
czystego powietrza, które usuwa jednocześnie powietrze zużyte.
Wydychane powietrze unosi się ku górze i są stamtąd usuwane
jest przez urządzenie centralę wentylacyjną.
Spełnia wytyczne TÜV Rheinland
Po obszernych testach przeprowadzonych przez TÜV Rheinland
potwierdzono, że Vitovent 200-P spełnia wymagania konstrukcyjne normy VDI 6022-1(1) oraz wymagania higieniczne dla systemów
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zgodne z normą VDI 6022- 1.
Poproś o szczegółową broszurę i uzyskaj szczegółowe porady
w regionalnym biurze sprzedaży firmy Viessmann. Informacje
i dane kontaktowe można znaleźć u regionalnego przedstawiciela
firmy Viessmann lub pod adresem: www.viessmann.pl

alna recepta dla zdrowia
WA Ż NIE JS Z E KOR Z Y Ś CI

++ Wydajne filtrowanie przez filtry HEPA, które usuwają
do 99,995 % wszystkich wirusów

++ Podwójny tryb pracy łączy dopływ świeżego
powietrza i filtrację powietrza w pomieszczeniach

++ Zapewnia świeże powietrze dokładnie tam,
gdzie jest to potrzebne

++ Równomierna dystrybucja powietrza i cicha praca
++ Zapewnia przyjemny klimat w pomieszczeniu
++ Dostosowanie wydajności wentylacji do rzeczywistego
zapotrzebowania oparte na pomiarze stężenia CO2

++ Zapewnienie wentylacji niezależnie od konstrukcji budynku
++ Odzysku ciepła zmniejsza koszty ogrzewania i przyczynia się
do ochrony klimatu

++ System Plug & Play umożliwia łatwą instalację
Nie czekaj długo, dowiedz się więcej już teraz!

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
www.viessmann.pl

VITOVENT 200-P
Zasada działania

Powietrza obiegowe

Efektywność

Odzysk ciepła do 96 %

Wydatek maksymalny

800 m3/h

Maksymalna zalecana powierzchnia
wentylowanego pomieszczenia

do 90 m2

Maksymalna zalecana ilość osób
w wentylowanym pomieszczeniu
Klasa filtrów

do 30 osób
F7 (powietrze zewnętrze) /
HEPA H14 (powietrze obiegowe)

Ciśnienie akustyczne w pomieszczeniu *
Zasilanie
Króćce przyłączeniowe powietrza zewnętrznego
Wymiary zewnętrzne
Długość (głębokość)
Szerokość
Wysokość
Waga
Moduł powietrza zewnętrznego (strona prawa)
Moduł powietrza obiegowego (strona lewa)
* Kubatura pomieszczenia 250 m3, średni czas pogłosu 1 sekunda

9451 909 PL

< 40 dB (A)
230 V / 50 Hz
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Treść chroniona prawem autorskim.
Kopiowanie i inne wykorzystanie tylko po uprzedniej zgodzie.
Zmiany zastrzeżone.

180 mm
675 mm
1 700 mm
2 000 mm
170 kg
140 kg

