
Produkt profesjonalny
 Przeznaczony do używania 

w gabinetach lekarskich, pracowniach 
stomatologicznych, domach opieki.

Dezaktywuje wirusy 
i bakterie, redukuje PM, 
formaldehydy i VOC.

Air Med Pro
500 / 1000



Dezaktywuje wirusy i bakterie > 99.96%

Redukcja formaldehydów i VOC  > 94 % 

Redukcja PM 2.5 - PM 10 > 99.98% 

> oraz Pm 0,1 > 90%

Redukcja ozonu <0.012 ppm
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To jedyne urządzenie, które przy swojej kompaktowej, mobilnej 
budowie, potrafi w pomieszczeniach zamkniętych oczyszczać 
powietrze do stopnia medycznego (certyfikat niezależnych 
laboratoriów). 

Przeznaczony do używania w gabinetach lekarskich, pracowniach 
stomatologicznych, domach opieki.
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Zanieczyszczone 
powietrze

UV-C Ion
Katalityczny 

filtr TVOC

Filtr ESP
Katalityczny filtr 

plazmowy

Filtr wstępny

Filtr ESP  Filtr Foto Jonizator powietrza

Filtr wstępny

Czyste powietrze 
bez bakterii

i wirusów

Lampa UV-C Filtr plasmowy

Zasada działania
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Filtr ESP

Powietrze 
zanieczyszczone 
(wirusy, bakterie, 
cząsteczki pyłu)

Powietrze wolne od 
bakterii, wirusów 
i cząsteczek pyłu

Technologia oczyszczania 
katalitycznego Plasma-TVOC 
Podczas działania katalizatora powstają jony tlenu (O -, O +) i rodnik 
hydroksylowy (hydroksyl), które generują się w filtrze elektrostatycznym.

Jony tlenu i rodniki hydroksylowe silnie utleniają się i reagują 
z toksycznymi związkami organicznymi, które ulegają natychmiastowej 
degradacji do CO2 i H2O. W tym samym czasie organiczne wolne rodniki, 
powstające podczas reakcji, mogą nadal utleniać się i  przyśpieszać 
rozkład toksycznych związków organicznych, takich jak bakterie, grzyby, 
a zwłaszcza wirusy, które tracą w ten sposób swoją aktywność i zdolność 
rozmnażania.
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Spektrum elektromagnetyczne

Technologia sterylizacji jonowej 
i bakteriobójcza lampa UV-C
Urządzenie wyposażone w system ESP wytwarza wysokoenergetyczne aktywne jony, które są w stanie 
zniszczyć wszystkie rodzaje struktur komórkowych bakterii, wirusów i pleśni. Wraz z zamontowaną lampą 
bakteriobójczą UV-C, wytwarzającą światło ultrafioletowe w zakresie od 200 do 280 nm, urządzenie może 
sprostać w walce z algami oraz działać dezynfekująco za pomocą promieni ultrafioletowych. Ta 
szczególna długość fali dezaktywuje DNA mikroorganizmów, hamuje zdolność do reprodukcji, w wyniku 
czego do braku zarażenia. Działanie lampy UV-C unieszkodliwia mikroorganizmy takie jak bakterie, pleśń, 
zarodniki, wirusy poprzez wyłącznie proces fizyczny a nie chemiczny, ponieważ promienie ultrafioletowe 
zostają wchłonięte przez jądra komórek, zmieniając strukturę wiązań molekularnych DNA (kwasu 
deoksyrybonukleinowego), który organizmy używają do rozmnażania się.
Tracąc zdolność rozmnażania się, stają się nieszkodliwe, ponieważ po napromieniowaniu UV-C giną, 
a populacja mikroorganizmów szybko maleje.

Urządzenie Air Med Pro zostało tak zaprojektowane, aby zmniejszyć maksymalnie prędkość przepływu 
powietrza przez sekcję bakteriobójczą UV-C. W ten sposób dzięki intensywności promieniowania
i powolnemu przepływowi powietrza uzyskujemy jego dodatkową sterylizację.
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Technologia kontroli 
aktywnego ozonu. 

Filtry ESP w przypadku wysokociśnieniowej jonizacji powietrza wytwarzają pewien procent ozonu. Tak jak 
już wspominaliśmy, tlen trójwartościowy ma silne działanie wiruso i bakteriobójcze. Tym samym jest 
niebezpieczny dla ludzkiego zdrowia. Dlatego należy przestrzegać stałych norm narzuconych przez WHO: 
w granicach do 0.1 do 0.05 ppm w pomieszczeniach zamkniętych, by nie uszkodzić błon śluzowych dróg 
oddechowych.

Nowoczesna technologia wykorzystana w Air Med Pro gwarantuje, potwierdzone certyfikowanymi 
testami, produkcję ozonu na poziomie nie większym niż 0.012 ppm, dużo mniejszym niż normy światowe. 
Produkowana ilość ozonu sterowana jest mikroprocesorem, który reguluje wartość napięcia elektrycznego 
jonizatora i kolektora, utrzymując jego niski poziom.
Ten system sterowania, będący wynikiem opatentowanej przez nas technologii, pozwala również uniknąć 
zwarć i iskier w sekcji ESP, gdy filtry są bardzo zabrudzone. Czujnik mierzy poziom cząstek stałych 
zgromadzonych na płytkach kolektora i wskazuje za pomocą kontrolki konieczność oczyszczenia 
urządzenia.

Na rynku istnieją proste urządzenia wykorzystujące technologie aktywnej elektrostatycznej filtracji 
powietrza, jednakże żadne z nich nie ma elektronicznego zarządzania napięciem zasilania tak jak Air Med 
Pro, który jest jedynym urządzeniem zdolnym do utrzymania niskiego poziomu ozonu – 0.012 ppm – pięć 
razy niższy niż minimalne wymaganie Światowej Organizacji Zdrowia.
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Panel kontrolny

Wylot czystego
powietrza

Wlot powietrza
zanieczyszczonego

Wskaźnik zanieczyszczenia filtra

Temperatura 
i wilgotność %

Wskaźnik jakości powietrzaTimer

Kółka z 
blokadą

On/Off

Prędkość 
wentylatora 
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 Dane techniczne AIR MED PRO 500 / 1000
pomieszczenia od 30m2 do 150m2

Model model 500 model 1000
Parametry oczyszczacza powietrza UM
Usuwanie cząstek stałych % >99,98% >99,98%
Usuwanie formaldehydu % >94% >94%
Usuwanie wirusów – bakterii – pleśni % >99,96% >99,96%
Usuwanie lotnych cząstek % >92% >92%
Usuwanie pyłków % >99,98 % >99,98 %
Napięcie zasilania V/Hz 220-240 / 50 Hz 220-240 / 50 Hz
Moc elektryczna W 80 80
Prąd A 0,36 0,36
Pobór mocy w Stand-by W 0,5 0,5
Proponowana powierzchnia medyczna m2 30-50 m2 50-100 m2

Proponowana powierzchnia usługowa m2 150 m2 350 m2

Pre-filtr TAK TAK
Filtr plasmowy fotokalityczny TAK TAK
Filtr TVCO fotokalityczny TAK TAK
Lampa bakteriobójcza UV-C TAK TAK
Jonizator TAK TAK
Kolorowy podświetlany panel sterujący TAK TAK
Timer TAK TAK
Wskaźnik jakości powietrza TAK TAK
Wskaźnik temperatury i wilgotności TAK TAK
Sygnalizator brudnego filtru TAK TAK
Tryby pracy wentylatora number 5 5
Maksymalny przepływ powietrza m3/h 420 970
Maksymalny poziom głośności db(A) <55 <55
Kółka obrotowe TAK TAK
Wymiary urządzenia mm 350 x 350 x 670  (h) 450 x 450 x 860 (h)
Waga netto kg 25 40
Certyfikat TAK TAK
Certyfikat wydajności urządzenia TAK TAK
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Certyfikaty
Air Med 500 / 1000 przeszedł testy 
w niezależnych laboratoriach
mikrobiologicznych.

FINTEK SRL DICHIARA CHE I SEGUENTI PRODOTTI:

FINTEK SRL DECLARES THAT THE FOLLOWING PRODUCTS:

Air Med Pro : Purificatore d’aria di grado medico

È conforme alla direttiva bassa tensione:

2006/95/EC Con Certificato del laboratorio Shenzen

Certification Technology Service Co.Ltd

numero STE 130609294

È conforme alla direttiva per la Compatibilità Elettromagnetica: 

2014/108/EC Con Certificato del laboratorio Shenzen

Certification Technology Service Co.Ltd

Certificato CE n° BKCT20049AC 

del 20042020

 20042020

Air Med Pro: Medical grade air purifier

It complies with the low voltage directive:

2006/95 / EC With Shenzen

Certification Technology Service Co.Ltd

certificate - STE number 130609294

 It complies with the Electromagnetic Compatibility Directive:

2014/108 / EC With Shenzen

Certification Technology Service Co.Ltd

Certificate CE n° BKCT20049AC 

del 20042020

 20042020

FINTEK s.r.l.

Via Tonso di Gualtiero 46,

47986 Faetano ( RSM ) Italia

Phone : +378 0549901950 r.a

commercialeitalia@finteksrl.com.

www.finteksrl.com

FINTEK SRL DICHIARA CHE I SEGUENTI PRODOTTI:
Air Med Pro: Purificatore d’aria di grado medicoÈ stato testato presso il laboratorio di analisi microbiologiche,GUANGZHOU TESTING CENTEROF INDUSTRIAL MICROBIOLOGYcon strumentazione certificata e calibrata

dai laboratori ILAC-MRA , CNAS , CMA ,con i seguenti risultati :

Data 
Test Durata  Risultato Report di analisi

del test15-7-2014 Conta batterica A 1 h Distruzione ≥ 99.96 % WJ20142786

15-7-2014 Conta batterica B 1 h Distruzione ≥ 99.05% WJ20142786-1

22-8-2014 Formaldeide—TVOC 1 h Captazione ≥ 93.1 % WJ20143457

17-7-2014 Ozono prodotto 
< 0.10 ppm ( 0.004) WJ20141787

15-7-2014 PM 2.5 
Captazione ≥ 99.98 % WJ20142786

FINTEK s.r.l.Via Tonso di Gualtiero 46,47986 Faetano ( RSM ) ItaliaPhone : +378 0549901950 r.acommercialeitalia@finteksrl.com.www.finteksrl.com
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Air Med 500 / 1000
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FINTEK Polska

al. Harcerska 3C

41-500 Chorzów

tel.: 690 906 700

biuro@fintek.com.pl

www.fintek.com.pl




