
STOP VÍRUSOM
A BAKTÉRIÁM
NA PRACOVISKU

Priemyselné uzatvorené germicídne žiariče
Uzavreté germicídne žiariče VIROLINE sú určené na sterilizáciu a filtráciu vzduchu v uzatvorených priestoroch.  Likvidácia vírusov, 
baktérií a plesní sa vykonáva pomocou UV-C žiarenia aj za prítomnosti osôb v miestnosti. Germicídne žiariče VIROLINE predstavujú 
unikátne riešenie nielen vďaka bezkonkurenčnému výkonu, ale aj integráciou certifikovaných HEPA filtrov, ktoré zachytia všetky 
patogény obsiahnuté aerosóloch a zdvojujú tak ochrannú bariéru pre zaistenie maximálnej čistoty prostredia a ochrany osôb.

Aktívne riešenie pre zníženie prenosu vírusových ochorení vrátane COVID-19!  
 Chráňte zdravie zamestnancov.   Predchádzajte výpadkom výroby a ekonomickým stratám.  
 Zvýšte čistotu vzduchu a bezpečnosť na pracoviskách, v spoločných priestoroch firmy, či predajniach.     

VIROLINE FILTRÁCIA

H14
STERILIZÁCIA

UV-C

Viroline Smart WiFi - ideálne riešenie pre kancelárie, zasadačky aj recepcie.

Viroline Maxi nájde uplatnenie v jedálňach, šatniach, alebo iných priestoroch. Viroline Maxi zvyšuje bezpečnosť v školských a predškolských zariadeniach.

Viroline WiFi je možné zavesiť na miesta s väčšou koncentráciou osôb. 

AKCIA



STERILIZUJE VZDUCH 
ZA PRÍTOMNOSTI ĽUDÍ 

Uzatvorený germicídny 
žiarič dovoľuje UV-C 

sterilizáciu vzduchu aj 
za prítomnosti osôb v 

miestnosti.

VYSOKÁ ÚČINNOSŤ 
PROTI PATOGÉNOM 

Kombináciou predfiltra, 
UV-C žiarenia a HEPA filtra 

H14 sa dosahuje účinnosť až 
99,995%. Účinne zbaví vzduch 

vírusov, baktérií a plesní.

VAW WELDING, s.r.o.  •  Hlavná 3  •  03852 Sučany • Slovensko 
+421 43 400 34 30  • welding@vaw.sk •  www.vaw.sk

NÍZKA HLUČNOSŤ PRI 
VYSOKOM VÝKONE 

Zariadenia sú dokonale 
odhlučnené a ich chod 
je aj napriek výkonným 

ventilátorom veľmi tichý. 

JEDNODUCHÁ OBSLUHA 
A PRIPOJENIE 

Všetky zariadenia sú 
napájané bežne dostupným 

napätím 220 V, 50/60 
Hz. Signalizácia nutnosti 

výmeny filtrov a nenáročná 
obsluha.

VIROLINE SMART WIFI VIROLINE MAXI

2690,- €

1990,- € 1600,- € 2150,- €

Závesný sterilizátor vzduchu účinne likviduje vírusy, baktérie a 
plesne pomocou UV-C žiarenia. Tento uzatvorený germicídny 
žiarič zároveň čistí nasatý vzduch prostredníctvom 
mikrofiltrov triedy G4. Prietok vzduchu až  700 m3. 

Mobilný UV sterilizátor vzduchu pre účinnú likvidáciu vírusov, 
baktérií a plesní pomocou UV-C žiarenia. Integrovaný filter 
H14 zachytáva 99,995% všetkých mikroorganizmov a 
zaisťuje zdvojenú ochranu. Prietok vzduchu až 1500 m3/h!

VIROLINE Smart WiFi Maxi
Objem prefiltrovaného vzduchu 700 m3/h 1500 m3/h

Pre veľ kosť / objem miestnosti* 47 m2 / 140 m3 100 m2 / 300 m3

Zdroj UV-C 1 x 18 W 2 x 18 W

Filtračná technológia 2 x mikrofilter G4 predfilter G4 + HEPA filter H14

Hlučnosť 35 dB 50 dB

Napájacie napätie 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
  
* Počítané pre výšku miestnosti 3 m a prefiltrovanie vzduchu 5 krát za hodinu.

FILTRÁCIA

H14

STERILIZÁCIA

UV-C
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PROFESIONÁLNE RIEŠENIE PRE BOJ PROTI VÍRUSOM A BAKTÉRIÁM


