
Certifikát dle NV č. 118/2016 Sb. a směrnice 2014/35/EU dle ČSN EN 60335-1 e. 3:2012, ČSN EN 62233:2008.

Certifikát dle NV č. 117/2016 Sb. a směrnice 2014/30/EU dle ČSN EN 55014-1 e. 4:2017, ČSN EN 55014-2 ed. 2:2017, 
ČSN EN 61000-3-2 ed. 4:2015, ČSN EN 61000-3-3 ed. 3:2014, ČSN EN 61000-6-3 ed. 2:2007.

Certifikát dle § 7 odst. 2 NV č. 163/2002 Sb., č. 312/2005 Sb., č. 215/2016 Sb. a certifikačního schématu  
ČSN-STO-B-EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1a.

Stavební a technické osvědčení č. 202-STO-B-01247-20.
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Vývoj a výroba: POHORELEC s.r.o.,  
533 32 Čepí 100, Česká republika IČ: 26009994
Mobil: +420 602 230 994 | Tel: +420 466 971 132
pohorelec@pohorelec.cz | www.pohorelec.cz | Tradice od 1990

• Filtrační jednotka s unikátním filtrem – certifikovaná výroba českého výrobce.
• Filtrace částic menších než 0,002 mm (viry, COVID-19) – testována Institutem 

ochrany obyvatelstva.
• Rychlá výměna kompaktního filtru.
• Snadná montáž bez stavebního povolení.
• Jednoduché ovládání.
• Přetlakování nebo podtlakování prostoru čistým vzduchem.
• Nízká spotřeba energie.
• Nevypouští chemické aerosoly, ozón O3, UVC germicidní světlo.
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE KP 19
Příkon max. 250 W
Rozměry (š-v-h) 420 x 210 x 810 mm
Napájecí napětí 230 V~ / 50 Hz
Vzduchový výkon 100 m3/hod. dle typu použitého filtru
Přítok vzduchu aktivní
Regulace průtoku vzduchu ne
Hlučnost 50 dB(A) s tlumičem hluku
Účinnost filtrace 99.998 % MPPS
Signalizace zaneseného filtru akustická / dálkově
IP krytí IP 43
Pracovní teplota +5 °C až +35 °C
Pracovní vlhkost < 80 %
Skladovací teplota -10 °C až +45 °C

FILTRACE VIRŮ, BAKTERIÍ, ALERGENŮ, SMOGU

• Nemocnice - infekční oddělení, JIP, pooperační péče, osoby s oslabenou imunitou, 
ochrana personálu, laboratoře, ordinace, čekárny, onkologická střediska, cystická 
fibróza, astma, mobilní laboratoře, průmyslová pracoviště apod..

• Školy - filtrace vzduchu ve třídách od virů a bakterií, od venkovního smogu.
• Rodinné domy - filtrace od venkovního smogu, udržování čistoty ve vnitřních prostorách.
• Instalace do snížených podhledů.
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