
Realizácia modulového riešení pre zdravotnícke a sanitárne 
zariadenia je možná do 1-2 týždňov. V prípade, ak už nie sú 
potrebné, demontáž je možná aj v kratšom čase. V prípade 
dočasného rozšírenia kapacity je možné kontajnery prenajať 
alebo kúpiť ako stálu budovu.

SK +421 911 705 276 
CZ +420 733 690 207 

trnava.sk@algeco.com 
www.algeco.sk 

Ak máte akékoľvek otázky,  
kontaktujte nás na

ZDRAVOTNÍCKE 
A SANITÁRNE 

MODULY

V rôznych krajinách západnej európy 
sa moduly ALGECO v širokej miere 
využívajú ako čakárne, vyšetrovne, 
recepcie, či dokonca ako laboratóriá 
príp. nemocničná izba. Modulárne 

  ereim jenlp v ús OCEGLA yvatsoz  
v súlade so zdravotníckymi normami 
a požiadavkami.



Komplexné riešenie pre automatizované meranie 
telesnej teploty vo verejných priestoroch.

Obsah setu:
-  duálna termokamera pre meranie telesnej teploty
-  blackbox - kalibračné zariadenie
-  profesionálne záznamové zariadenie s pokročilou videoanalytikou
-  kamerový software

Vysoko presné meranie telesnej teploty. Vstavaný algoritmus AI pre meranie 
viac osôb do vzdialenosti 3 m, ktorý umožňuje rýchly a bezkontaktný prístup. 
 

Ionizátory vzduchu pomáhajú alergikom a astmatikom k zlepšeniu kvality života a kvalitnejšiemu dýchaniu.
Umelá ionizácia vzduchu prečisťuje ovzdušie od mikročastíc peľu a alergénov, odstraňuje mikročastice
prachu, hubí baktérie a pomáha aj odstrániť nepríjemný zápach (cigaretový dym, zvieracie pachy a pod.).
K čistenie vzduchu dochádza tak, že častice prašného aerosólu dostávajú ionizáciou vzduchu elektrický 
náboj a sú priťahované na opačne nabité zberné dosky - kolektory, ktoré sú umiestnené vo vnútri zariadenia.

Kamerový set pre kontrolné meranie
telesnej teploty osôb

Účinné bezkontaktné riešenie.

MetroLetisko Komerčné priestory Školy

Klimatizácie pre zdravotnícke a sanitárne moduly.
Vivax R-design – vrátane bio-baktericídneho filtra a ionizátora vzduchu.

BIO FILTER
bio filter, ktorý je biologickým enzýmom, a eko filter, ktorý zachytáva veľmi malé čiastočky prachu 
vo vzduchu a pomáha neutralizovať baktérie, huby a mikróby. Tento filter je vyrobený z čistiaceho materiálu
s vynikajúcou sterilizáciou a schopnosťou zachytávať prach. Pri prúdení vzduchu cez filter sa prach a baktérie 
zachytia na povrchu filtra, ktorý je bio-baktericídny. Táto vrstva naruší metabolizmus mikróbov a obmedzí 
jeho rast. Účinnosť zachytenia baktérií Escherichia coli a Staphylococcus aureus je vyššia ako 95%.
biologický enzým rozpúšťa steny bakteriálnych buniek a znižuje tak problém opätovného znečistenia,
ku ktorému dochádza u mnohých iných klimatizačných jednotiek, ktoré nemajú filtráciu.

IONIZÁTOR VZDUCHU
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