
DEZOSTER AirCAT
Prenosný ionizátor

VLASTNOSTI

DEZOSTER AirCAT je samostatný prenosný prístroj určený na dezo-
doráciu zápachu a nežiaducich vôní a dezinfekciu prostredia. Môže sa 
umiestniť na stôl, poličku či namontovať na konzolu na stenu.

Čistenie vzduchu prebieha na základe deaktivácie mikroorganizmov 
pomocou oxidácie atomárnym kyslíkom. Účinne pôsobí proti mikro-
organizmom, alergénom a zápachom, obzvlášť proti šíreniu a rastu 
baktérií a vírusov, vrátane koronavírusov.

DEZOSTER AirCAT má veľké využitie doma aj vo verejných priestoroch: 
v  klientskych centrách, čakárňach, v  domovoch dôchodcov, v  hospi-
coch, v sociálnych a zdravotníckych zariadeniach, kozmetických saló-
noch, fitness centrách V domácnostiach najmä na odstránenie pachov 
zo zvierat, z  varenia, po, zadymení či zatopení, a  obzvlášť na konti-
nuálnu bezpečnú preventívnu dezinfekciu bytu pred vírusmi, vrátene 
COVID-19.

DEZOSTER AirCAT sa ovláda veľmi jednoducho manuálne, alebo sa 
používa úplne bezstarostne automaticky pomocou riadenej spínanej 
zásuvky OS-11PSB*.

* pre viac informácií pozrite sekciu Ovládanie samostatných prístrojov

  Rokmi overená technológia na 
čisto prírodnej báze

  Vyrába sa nepretržite už viac  
ako 30 rokov a po celej Európe  
sa prevádzkujú tisíce kusov

  Klasický dizajn, nezničiteľná 
konštrukcia, vysoká kvalita 
použitých komponentov

  Bezpečné aj v prítomnosti ľudí 
a zvierat

  Jednoduché manuálne ovládanie, 
ale aj možnosť autonómnej 
regulovanej prevádzky

  Garancia servisu a náhradných 
dielov už viac ako 30 rokov

  Nízka spotreba elektrickej energie

  Medzinárodne certifikovaný 
výrobok
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TECHNICKÉ ÚDAJE

UKÁŽKA INŠTALÁCIE
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Typ parametra AirCAT E-2 AirCAT E-6

Účinnosť pri maximálnom výkone Priestor do 90 m3 Priestor do 270 m3

Maximálny prietok vzduchu 160 m3 za hodinu 320 m3 za hodinu

Ionizačné trubice 2x trubica HIVUS: typ IT-E 6x trubica HIVUS: typ IT-E

Napájanie: 230V/50 Hz 230V/50 Hz

Spotreba elektrickej energie (W) 70 W 95 W

Rozmery 420 x 280 x 150 mm 553 x 345 x 255 mm

Hmotnosť 7,7 kg 14 kg


