
DEZINFIKÁTOR 
A ČISTIČ VZDUCHU

Technická špecifi kácia:
Elektrické napájanie: 12V DC     0,8A     50/60 Hz 
Iónový/Ozónový generátor: Nepretržite zapnutý
Vzduchový ventilátor: 12V prívod nepretržitého výkonu
Prevádzkový indikátor: Viacfarebné LED diódy

 
Spotreba náplne/deň: 1,0 g (zapnutý) 
 a 0,2 g (vypnutý) (približne)
Výstup ozónu: <0,05 ppm
Kapacita výmennej náplne: 30 ml
Trvanlivosť spotrebnej náplne: 60 dní
Rozmery: 277 mm x 137 mm x 60 mm
Umiestnenie: Montovateľný na stenu/stojan
Ošetrená plocha: až do 300 m3

Riadenie prevádzky: 3 tlačidlá
Materiál telesa: ABS, PBT
Schválenie: CE
Hmotnosť: 850 g (približne)
Farba: Biela / Modrá

HLS Body s.r.o.
Družstevná 486/69
916 01 STARÁ TURÁ
SLOVAKIA

Tel.:  +421 911 628 215
 +421 911 965 06 2
web: www.hls-body.sk
e-mail: hls-body@hls-body.sk

Výhradný dovozca pre SR a ČR: Kontaktujte Vášho predajcu:



DEZINFIKÁTOR A ČISTIČ VZDUCHU AD 2.0

Nová prenosná vzduchová dezinfekcia je zariadenie určené pre použitie v uzavretých vnútorných priestoroch. Výrobok imituje proces, 

ktorý sa vyskytuje bežne v prírode. Bi-produktom tejto reakcie sú hydroxylové radikály, reaktívne formy kyslíka, ktoré sú vysoko nestabilné a reagujú 

s baktériami, vírusmi a plesňami tým, že napádajú väčšinu známych druhov.

Technológia vzduchovej dezinfekcie AD bola laboratórne testovaná proti:

 MS2 coliphage a proti Norovírusom, H1N1, H5N1 a chrípkovým vírusom.

 Staphylococcus aureus (MRSA), Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 

 Serratia marcescens.

Obrázok nižšie jasne zobrazuje prejav toho, že použitá technológia prístroja AD 2.0

 je schopná zabrániť šíreniu a rastu baktérií a plesní, dokonca i pri priaznivých podmienkach.

AD 2.0 prístroj zredukuje približne 
99,99% baktérií a vírusov v 
uzatvorenom priestore za menej 
ako hodinu. Účinne bojuje proti 
baktériám, ktoré sú zodpovedné 
za väčšinu infekcií (S. aureus, C. 
difficile...) a vzduchom prenášané 
choroby ako napr. tuberkulóza. 

PRINCÍP JE VEĽMI JEDNODUCHÝDEZINFIKÁTOR A ČISTIČ VZDUCHU AD 2.0 

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY PRÍSTROJA DEZINFIKÁTOR A ČISTIČ VZDUCHU AD 2.0 

DEZINFIKUJEME – ČISTÍME - CHRÁNIME

Výrobok AD je revolučný nový vzduchový dezinfekčný a čistiaci systém s preukázanou schopnosťou 
znížiť výskyt aj tých najškodlivejších, vzduchom šíriacich sa vírusov, baktérií a plesní. Podľa laboratór-
nych testov znižuje výskyt Clostridium Diffi  cile a Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) 
až o 98,5 %. AD preto predstavuje skutočnú príležitosť  pre nemocnice, ambulancie, lekárne, dentálne 
kliniky, opatrovateľské domy, zdravotné strediská, záchranná služba, veterinárne lekárstvo, domácnosti, 
šporotvé haly, školy, stravovacie zariadenia, hotely, reštaurácie, wellness a antiagingové centrá. Je vhod-
ný takmer do všetkých uzatvorených priestorov.

Dezinfi kátor a čistič vzduchu AD 2.0 bol navrhnutý tak, aby znova vytvoril nový a čistý vzduch v uza-
tvorenom priestore s vlastnosťami čistého vonkajšieho vzduchu. Po stáročia vedci skúmali schopnosť 
čerstvého vzduchu zabíjať baktérie. Vďaka AD prístroju môžu byť teraz tieto vlastnosti využité v uzatvo-
renom priestore tak, že vzduch je čistý a bezpečný, rovnako ako čerstvý vzduch v otvorenom priesto-
re. Výrobok je vyvinutý tímom vedeckých pracovníkov v UK a distribuovaný na Slovensku výhradne 
fi rmou HLS Body s.r.o. Výrobok AD kontinuálne vytvára hydroxyl radikály, ktoré sa podobajú tým, čo 
sa vyskytujú v prirodzených vonkajších priestoroch. Tieto môžu výrazne znížiť koncentráciu mnohých 
vzduchom šírených bakteriálnych a plesňových patogénov a preto môže pomôcť minimalizovať riziko 
infekcií hlavne vo vysoko rizikových priestoroch .

Preukázaná bola mimoriadna úspešnosť v boji proti nebezpečným vírusom

STARÁME SA O VZDUCH, KTORÝ DÝCHATE... 

 Nová technológia

 Ničí vírusy, baktérie a plesne

 99,999% účinný voči MS2 Coliphage

 99,999% účinný voči Staphylococcus epidermis

 Vysokoúčinný voči Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 

 Clostridium Difficile a iným baktériám

 Účinný voči nežiadúcim pachom

 Nízka hmotnosť, ľahká manipulácia

 Nízka spotreba energie

Bez použitia prístroja AD 2.0

Nárast organizmov počas 7 dní

S použitím prístroja AD 2.0

Bez nárastu baktérií a plesní

KONTROLNÝ TEST:


