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DISPOZITIVE DEZINFECTIE BREEZ si AER+ 

 Distrug 99,99% din bacterii și virusuri  

 Reduc infecțiile cu până la 82%*  

 Cu 25% mai eficiente în comparație cu dezinfecția chimică*  

 Training facil pentru utilizatori: aplicație mobilă modernă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtrare și purificare smart cu lumină UV-C 

Breez aduce tehnologia UV în secolul 21 adăugând inovații precum monitorizarea calitații aerului si 

controlul wireless prin aplicaţie mobilă pentru ușurinţă în exploatare și siguranţă sporită. 

Filtrare și purificare smart cu lumină UV-C 

Breez aduce tehnologia UV în secolul 21 adăugând inovații precum monitorizarea calitații aerului si 

controlul wireless prin aplicaţie mobilă pentru ușurinţă în exploatare și siguranţă sporită. 

Funcționare extrem de silențioasă datorită ventilatoarelor speciale 

Distruge micro-organisme precum bacterii, fungi și virusuri 

Fără generare de ozon 

Te notifică atunci când lampa nu funcționează în condiții optime 

Distruge micro-organisme precum bacterii, fungi și virusuri, inclusiv Coronaviruși 

O metodă eficientă de inactivare a microorganismelor din aerul contaminat: dezinfectarea prin radiaţii 

ultraviolete, o tehnologie folosită cu succes de la începutul anilor 1900. 

În Spitale 

Infecțiile intraspitalicești sau nosocomiale reprezintă o importantă problemă de sănătate publică, fiind o 

cauză a morbidității și mortalității cu un deosebit impact economic și uman, prin prelungirea perioadei de 

internare și creșterea costurilor 

La locul de muncă 
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Noua realitate a unor infecții cu virusuri la nivel global determină necesitatea dezinfectării constante a 

spațiilor coabitate de un număr mare de persoane: spații comune, săli de întâlnire, lifturi, birouri, holuri, 

toalete 

DISPOZITIV BREEZ AER + 

Nr. lampi 2 lampi 2 lămpi aer, 2 lămpi suprafeţe 

Putere 110 W 110W + 110W 

Iradianta 300 uW/cm2 300uW/cm2 + 300uW/cm2 

Ventilator Noctua 12V DC SUNON 220V 

Volum aer 269.3m3/h 190 m3/h 

Zgomot 31,5 dB(A) 45 dB(A) 

Filtru aer Clasa M5 Clasa M5 

Viata lampii 9000 ore 9000 ore 

 Bluetooth Control 

LED Ambient Light 

255 speed steps 

Bluetooth Control, 

LED Ambient Light, 

255 speed steps 

 


