
OCZYSZCZANIE POWIETRZA CZY POWIETRZE ŚWIEŻE?

AEROZOLE: GŁÓWNY NOŚNIK KORONAWIRUSA

CO SIĘ DZIEJE W ZAMKNIĘTYM POMIESZCZENIU BEZ WENTYLACJI?  

DLACZEGO WIETRZENIE PRZEZ OTWARCIE OKIEN JEST NIEWYSTARCZAJĄCE?

Który sposób jest lepszy w przypadku aerozoli zanieczyszczonych wirusami?  

Kiedy ludzie oddychają lub mówią w zamkniętych pomieszczeniach w powietrzu gromadzą się drobne cząsteczki cieczy,
zwane aerozolami. Aerozole te mogą przenosić wirusy. Ponieważ cząsteczki cieczy zanieczyszczone wirusami mogą często
pozostawać w powietrzu w pomieszczeniu przez wiele godzin, według Instytutu Roberta Kocha sprawia to, że są one jednym
z głównych nośników COVID-19. Co najlepiej pomaga w zwalczaniu takiej koncentracji wirusów w zamkniętych
pomieszczeniach? 

Aerozole bardzo szybko rozprzestrzeniają się w całym
pomieszczeniu. Gdy w pomieszczeniu przebywa osoba
zakażona ilość wirusów stale rośnie. Zwiększa to również
ryzyko infekcji innych osób. 

W wielu pomieszczeniach jest zbyt mało okien, aby zapewnić
odpowiednią ilość wymian powietrza. Dodatkowo aby wymiana
powietrza była naprawdę skuteczna, nawet w idealnych
warunkach konstrukcyjnych, niezbędny jest wiatr i duża różnica
temperatury pomiędzy powietrzem wewnętrznym i zewnętrznym.
Zimą regularne wietrzenie ma zauważalny wpływ na klimat w
pomieszczeniu, ale także na koszty ogrzewania
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W JAKI SPOSÓB SYSTEMY KLIMATYZACJI MOGĄ ZWIĘKSZAĆ RYZYKO INFEKCJI?  

Systemy klimatyzacji bez udziału świeżego powietrza, bez filtrów
lub z niewystarczająco sprawnymi filtrami nie zmniejszają ilości
wirusów w pomieszczeniu. W pewnych okolicznościach, na skutek
ruchu powietrza w pomieszczeniach wirusy mogą rozprzestrzeniać
się nawet szybciej.  



W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZMNIEJSZYĆ ILOŚĆ WIRUSÓW W POMIESZCZENIACH BEZ
ODPOWIEDNIEJ WENTYLACJI? 

DLACZEGO WENTYLACJA MECHANICZNA JEST TAK SKUTECZNA?

Oczyszczacze powietrza z filtrami HEPA przy dużych strumieniach
objętości powietrza mogą znacznie zmniejszyć zanieczyszczenie
wirusami. Jednak klimat wewnętrzny w pomieszczeniu nie może
być regulowany w ten sposób.

Nowoczesne systemy wentylacyjne w sposób ciągły
zastępują powietrze zużyte powietrzem świeżym.
Zmniejsza się stężenie wirusa w pomieszczeniu, a tym
samym ryzyko infekcji. Wiele systemów umożliwia
regulację wilgotności i temperatury, aby stworzyć
komfortowy klimat dla ludzi. Ponadto ciągły dopływ
świeżego powietrza utrzymuje stężenie niepożądanych
substancji, takich jak CO2, na najniższym możliwym
poziomie, co ma bardzo pozytywny wpływ na
koncentrację, efektywność uczenia się, produktywność i
zdrowie osób przebywających w pomieszczeniu.
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Wyślij 

Zapytanie ofertowe

* obowiązkowe

numer
klienta
*



email * email

firma firma

numer klienta numer klienta

nazwisko nazwisko

ulica/numer domu * ulica/numer domu

kod pocztowy * kod pocztowy

miasto * miasto

email * email

telefon telefon

ilość ilość wielkość oczyszczacza powietrza
Wybierz 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z polityką ochrony danych
TROX.*
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