
Krystalicznie czyste powietrze z urządzeniem do 

dekontaminacji powietrza i powierzchni.

W obiektach mieszkalnych, hotelowych, uzdrowiskach, 

pomieszczeniach czystych, produkcyjnych i innych.



Doświadczenie i kompetencje

Firma Pro-Vent od ponad 20 lat zajmuje się produkcją urządzeń rozwiązujących 

wszystkie problemy związane z wentylacją budynków.

Dlatego wiemy, jakie są skutki nieodpowiednio wentylowanych i chłodzonych budynków. 

Trzy główne trudności sprawiają:

▪ sama wentylacja

▪ ilość i jakość powietrza

▪ energooszczędność systemów wentylacyjnych



Magazyn energii ciepła i chłodu to oszczędna 

eksploatacja i wykorzystanie OZE ale przede wszystkim 

podwyższony komfort przebywania.

Płytowy gruntowy wymiennik ciepła to podstawowy element 

energooszczędnych rozwiązań grzewczych, wentylacyjnych czy 

klimatyzacyjnych, których nośnikiem jest powietrze wentylacyjne. 

GWC obniża zapotrzebowanie na ciepło (około 30%) i chłód 

(nawet do 80%) praktycznie bezkosztowo.

Doświadczenie i kompetencje

1 Płytowy gruntowy wymiennik 
ciepła



Kompleksowa ochrona budynku przed smogiem.

Stworzyliśmy barierę, która oczyszcza napływające do 

budynku powietrze.

Dodatkowo zamienia powietrze w rześki powiew dzięki 

wbudowanej funkcji jonizacji.

Pełna współpraca urządzeń firmy Pro-Vent zabezpiecza budynek 

przed niekontrolowanym napływem zanieczyszczeń z zewnątrz.

Doświadczenie i kompetencje

2 Tarcza antysmogowa



Doświadczenie i kompetencje

3 GEO- Klimat

Ogrzewanie, wentylacja i chłodzenie w jednym.

Rozwiązanie pełniące wszystkie funkcje grzewczo- wentylacyjno-

klimatyzacyjne w budynku, zapewniając przy tym najwyższy 

komfort, efektywność oraz komfortową jakość powietrza.



Krystalicznie czyste powietrze



Koronawirus SARS-CoV-2

Krystalicznie czyste powietrze Zakażenie drogą powietrzną, czyli wdychanie cząsteczek z wirusem.

S.Balachandar, S.Zaleski, S.Soldati, A. Ahmadi, G and Bourouiba, L., 2020. Host-to-host airborne transmission as a multiphase 
flow problem for science-based social distance guidelines
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CLEAN R MEDICAL to wysoce skuteczny i bezpieczny system dekontaminacji 

powietrza i powierzchni.

Krystalicznie czyste powietrze

Tworzy strefę

wolną od skażeń

w czasie poniżej

5 sekund!

CLEAN R MEDICAL odkaża powietrze już po jednokrotnym przejściu przez urządzenie.  Co 

sprawia, że do pomieszczenia doprowadzane jest z powrotem wyłącznie krystalicznie czyste 

powietrze i możemy znów oddychać pełną piersią.

Uwaga: W większości urządzeń do oczyszczania powietrza skuteczność filtracji podawana 

jest po kilku-, kilkunasto- lun nawet kilkudziesięciokrotnym przejściu przez urządzenie. 

Sprawia to, że ich realna sprawność jest znacznie niższa!



Eliminuje i dezaktywuje drobnoustroje:

▪ wirusy

▪ bakterie

▪ grzyby

▪ bioaerozol powietrza wewnętrznego

CLEAN R MEDICAL pozwala wychwycić i unieszkodliwić nawet najmniejsze 

cząstki o wielkości już od 5nm (0,005µm).

Krystalicznie czyste powietrze

Skuteczność filtracji 
powietrza do

99,95%

Wychwytuje cząstki:

▪ pyły (PM1, PM2.5, PM10)

▪ aerozole

▪ zanieczyszczenia pochodzące z układu wentylacji

▪ zanieczyszczenia pochodzące z ciała i odzieży

▪ zanieczyszczenia pochodzące z ruchu ulicznego i zakładów przemysłowych

Redukuje:

▪ LZO

▪ gazy

▪ zapachy



Badania przeprowadzone z zewnętrznym Instytucie Badawczym w Polsce potwierdziły 

redukcję przeżywalności bakterii na powierzchniach nawet do 99,47% (raport Micorbe-Lab-

2021-006). Czyli, nawiew jonizowanego powietrza z urządzenia pomaga w utrzymaniu nie 

tylko krystalicznie czystego powietrza, ale również bezpiecznych powierzchni.

CLEAN R MEDICAL eliminuje drobnoustroje z powierzchni.

Krystalicznie czyste powietrze

Eliminacja 
drobnoustrojów z 
powierzchni do

99,47%



Skuteczność, którą potwierdziły badania



Zasada działania

ULTRAczyste powietrze



Zasada działania



Zasada działania



Montaż w dowolnej pozycji

CLEAN R MEDICAL może być powieszony na 

ścianie w dowolnej pozycji lub pod sufitem dla 

zapewnienia ochrony w tej strefie, która 

najbardziej tego potrzebuje.

Funkcja izolatoriumMontaż standardowy



CLEAN R MEDICAL może być zamontowany w 

przestrzeni sufitu podwieszanego i być zupełnie 

niewidoczny.

Montaż w dowolnej pozycji



▪ hotele

▪ uzdrowiska

▪ pensjonaty

▪ pomieszczenia mieszkalne

▪ pomieszczenia czyste i laboratoria

▪ produkcja (mikroprocesorów, układów scalonych, elektroniki, układów optycznych, 

półprzewodników, leków, żywności)

▪ biotechnologia

▪ przemysł rolno- spożywczy

▪ nanotechnologia

▪ gabinety lekarskie

▪ gabinety kosmetyczne

▪ szpitale (oddziały zakaźne i izolatki, separatki; oddziały i kliniki; sale operacyjne i 

zabiegowe; DOR-y; laboratoria, apteki i inne)

▪ gabinety stomatologiczne

Obszary zastosowań

Gdzie należy stosować skuteczne sposoby oczyszczania powietrza i powierzchni 

z zanieczyszczeń?

Wszędzie tam, gdzie przebywamy! 



Urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne działające na 

powietrzu obiegowym powodują przemieszczenie 

patogenów ze źródła po całym pomieszczeniu.

Zagrożenia w typowych rozwiązaniach

Uwaga: Pamiętaj o dostarczaniu świeżego powietrza 

zewnętrznego i skutecznym oczyszczaniu!



CLEAN R MEDICAL jest wolny od lamp UV oraz jonizacji fotokatalitycznej

RCI.

Zagrożenia w typowych rozwiązaniach

Promienie UV działają tylko na bioaerozol (bakterie, wirusy, grzyby, itp.), czyli nie 

usuwają pyłów. Co więcej, toksyczność pyłu zawieszonego rośnie nawet 100-

krotnie (!!!) przy ekspozycji na działanie UV. W obecności światła i tlenu smog 

ulega reakcji fotochemicznej tworząc produkty, które powodują uszkodzenia 

komórki- rakotwórczość.

Bezpieczna technologia STOPFIELD®



Na tle innych rozwiązań



▪ centrala do estetycznej zabudowy kuchennej

▪ kompaktowa centrala z wymiennikiem entalpicznym

Wentylacja zdecentralizowana. Czyli jedno

urządzenie na jedno mieszkanie.

Wentylacja budynków z czystym i świeżym powietrzem

Tutaj jakaś grafika

Rozwiązania wentylacji mechanicznej do budynków 

mieszkalnych.



Centrala rekuperacyjna idealna do estetycznej zabudowy kuchennej. Dla 

mieszkań i apartamentów.

Wentylacja budynków z czystym i świeżym powietrzem Wentylacja zdecentralizowana.



Centrala rekuperacyjna idealna do estetycznej zabudowy kuchennej. Dla 

mieszkań i apartamentów.

Wentylacja budynków z czystym i świeżym powietrzem Podwójna filtracja, dla zapewnienia możliwie czystego powietrza

Centrala rekuperacyjna wyposażona jest w dwa stopnie filtracji: filtr wstępny oraz 

filtr dokładny. Bardzo duża powierzchnia filtrów pozwala na wydajne i skuteczne 

oczyszczenie powietrza zewnętrznego z np. pyłów smogowych (PM10, PM2.5), 

bakterii, pyłków roślin.

Odzysk wilgoci z powietrza zimą, dla lepszego komfortu

Rekuperator został wyposażony w wymiennik do odzysku ciepła o specjalnej 

konstrukcji. Pozwala ona na przekierowanie części wilgoci do powietrza nawiewanego 

pomagając zapobiegać nadmiernemu przesuszeniu pomieszczeń.

Osuszanie powietrza latem pomaga zapobiegać uczuciu duszności

Gdy powietrze zewnętrzne jest ciepłe i wilgotne, w mieszkaniu może pojawić się 

uczucie zaduchu. Podniesienie komfortu będzie wymagało osuszenia powietrza, które 

również zachodzi w wymienniku do odzysku ciepła i wilgoci.

Niemal niesłyszalna praca urządzenia, poniżej 29 dBA

Prawdopodobnie najmniej słyszalna praca rekuperatora na rynku. 

Porównywalna z szumem liści przy lekkim wietrze czy delikatnym 

szeptem.



Centrala rekuperacyjna idealna do estetycznej zabudowy kuchennej. Dla 

mieszkań i apartamentów.

Wentylacja budynków z czystym i świeżym powietrzem Wentylacja zdecentralizowana.



Kompaktowa centrala z wymiennikiem entalpicznym.

Wentylacja budynków z czystym i świeżym powietrzem Wentylacja zdecentralizowana.

Dla mieszkań o powierzchni do około 100 m2.



Skontaktuj się z nami:

info@pro-vent.pl

Oddech to życie.
Od lat dbamy o jego jakość.


