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A V B  L E D  P A N E L

5

Nedílnou součástí života je dýchání. Je to proces výměny plynů, 
kyslíku a oxidu uhličitého. Lidé dýchají denně 10000 až 15000 
litrů vzduchu a v uzavřených prostorách stráví až 90% svého 
času.

Je velmi důležité čerpat energii a čistý vzduch v přírodě. Stejně 
tak důležité je, dýchat čistý vzduch v interiéru.

LED Panel AVB může výrazně zlepšit zdraví Vaše a vašeho okolí. 
Připravme se na dobu života společně s mikrosvětem a 
eliminujme jeho vliv v našem prostředí. 

Jednou z možností je rozsvítit náš LED Panel AVB.

Nedílnou součástí života je dýchání. 
Je to proces výměny plynů, kyslíku 
a oxidu uhličitého. Lidé dýchají denně 
10000 až 15000 litrů vzduchu 
a v uzavřených prostorách stráví až 
90% svého času.

Je velmi důležité čerpat energii a čistý 
vzduch v přírodě. Stejně tak důležité 
je, dýchat čistý vzduch v interiéru.
LED Panel AVB může výrazně zlepšit 
zdraví Vaše a vašeho okolí. 

Připravme se na dobu života společně 
s mikrosvětem a eliminujme jeho vliv 
v našem prostředí.
 
Jednou z možností je rozsvítit náš LED 
Panel AVB.



Technické parametry
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Struktura Panelu
1, Držák A a B 
2, Průmyslový ventilátor
3, Světlo LED Panelu
4, Vstup a výstup vzduchu

1, A – v balení B - konzole  
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Složení filtru a výměna

Sada filtrů: Jednoduchým způsobem 
vytáhnete odnímatelnou 
mřížku. Lehce vyjměte filtry 
a vložte nové.

Životnost: Na panelu je viditelná 
kontrolka, která upozorní na 
výměnu filtru.

Životnost filtru je 2160 hodin

AVB Basic + Classic + Profi

Příkon 50W (40W světlo +10W ventilátor)

Napětí 
Síťová frekvence

230 V 
50/60 Hz

Světelný tok 4000 lm

CRI ＞80

Teplota chromatičnosti (CCT) 3000/4000/5000/6500 K

UGR ＜23/＜19

Hlučnost <40dB 

Kryt Plast

Rozměry 598×598×120

Životnost 50000 hodin 

Hmotnost 6,2 kg

Režim ovládání: Ovladač (pouze u Classic a Profi)

Technické parametry

AVB
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Pomocí ventilátoru dochází k cirkulaci vzduchu.

Vzduch prochází nasávacím otvorem, kde je pomocí UV 
světla aktivováno nanostříbro a oxid titaničitý. 
Čtyřvrstvý filtr, vyrobený z nanomateriálu, zachytí buňky 
viru, bakterií, pylů nebo plísní. 

Nanostříbro s oxidem titaničitým způsobí rozklad 
organických látek, tato reakce přemění viry, bakterie a 
další látky z ovzduší na oxid uhličitý a H2O.  Čímž dochází 
k deoderizaci vzduchu a vypouštění čistého vzduchu zpět 
do prostoru.
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Proces čištění vzduchu

Ionty stříbra (obsažené 
v nanomateriálu) na 
sebe navážou ionty 
sírovodíku a zpomalí 
jejich rozmnožování.

Světlem je reakce 
katalyzována. Při 
tomto procesu se 
škodliviny přeměňují 
na oxid uhličitý a H2O

VLASTNOSTI
PANELU:

ELIMINUJE  VÝSKYT VIRU 
COVID 19

 SGS

LIKVIDUJE VIRY, BAKTERIE, 
PYLY a PLÍSNĚ

 SGS

ČISTÍ VZDUCH V INTERIÉRU  SGS
Laboratorní testy prokázaly 
výrazné snížení výskytu virů a 
baktérií (obsah H1N1, 
Stafylokoky, Formaldehydu, E-Coli 
a další antibakteriální účinky)

24 hodinová 
ochrana

osvep@osvep.cz
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VYUŽITÍ AVB LED Panelu:

•• Školy, školky
•
Školy, školkyŠkoly, školkyŠkoly, školky

••• Kanceláře, obchodní centra
•
Kanceláře, obchodní centraKanceláře, obchodní centraKanceláře, obchodní centra

••• Nemocnice, bezprašné prostory
•
Nemocnice, bezprašné prostoryNemocnice, bezprašné prostoryNemocnice, bezprašné prostory

••• Ordinace, ambulance
•
Ordinace, ambulanceOrdinace, ambulanceOrdinace, ambulance

••• Fit centra, sportovní haly
•
Fit centra, sportovní halyFit centra, sportovní halyFit centra, sportovní haly

••• Restaurace, jídelny

… … kde se scházíte, trávíte čas, kde se scházíte, trávíte čas, pracujete, odpočíváte

Nemocnice

Školy, školkyLaboratoře

Herničky, dětská centra

Společenské 
místnosti, knihovny


