
Očakávaná úspora energie na vykurovanie a chladenie až 15% v dôsledku zníženia 
potreby nadštandardnej výmeny vzduchu v rámci „Covid-19“ opatrení
Patentovaný prídavný prvok filtračného rukávu eliminuje riziko šírenia Covid-19 cez 
vnútorný aj vonkajší okruh vzduchotechniky na úrovni HEPA filtrov
Zvýšenie pocitového komfortu zamestnancov citlivých na prúdenie vzduchu 
z vzduchotechniky a tiež zníženie potreby nesystémových zásahov zamestnancov 
do vzduchotechniky práve v dôsledku nekomfortnej pocitovej teploty vs priemernej 
priestorovej  teploty  v  hale
Materiál Certifikovaný Francúzskym Ministerstvom Obrany s výsledkom 
vyhodnotenia úrovne „vysoký ochranný štandard proti Covid-19 z hľadiska 
rozsiahleho verejného použitia“

Výhody výrobku

Zníženie prašnosti vo výrobných 
priestoroch vybavených 
vzduchotechnikou                                

Chráni pred vírusmi, baktériami, 
peľom, prachom a alergiami

Možno prať v práčke na 40 ° C, 
obsahuje ochranné púzdro na 
pranie 

Hlavné vlastnosti výrobku

patentovaný filtračný rukáv proti 
Covid-19  

poskytuje vynikajúcu priepustnosť 
vzduchu (viac ako 96%) 

počiatočná filtračná účinnosť bola 
nameraná na 93%

neabsorbuje vlhkosť, čím udržuje 
stabilné filtračné vlastnosti 

hlavný materiál je 100% 
ekologický a recyklovateľný

nemecký materiál certifikovaný 
na zdravotnú nezávadnosť

CARAC s.r.o., držiteľ svetového patentu č.WO2017 / 122182 A1 WIPO  Ženeva na recykláciu filtračných 
materiálov a patentu č. EP 18158861.7 EPO Mníchov na optimalizáciu výroby filtračných médií. CARAC 
získal skúsenosti s optimalizáciou výroby aj u top medzinárodného výrobcu zdravotníckych pomôcok. 

Adresa: Janka Kráľa 761,  Beluša 018 61, Slovensko 

Ochranný filtračný rukáv na výduchy vzduchotechniky  (HVAC)
v kancelárskych priestoroch a výrobných halách proti COVID – 19 
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Oblasť použitia
Filter je možné používať na výduchy vzduchotechniky v kancelárskych 
priestoroch aj výrobných halách a polyfunkčných objektoch ako ochranu pred 
vírusmi a prachom. 

Pri správnej dezinfekcii (praní) možno filter použiť opakovateľne. Možné pranie 
najmenej 100-krát pomocou ochrannej klietky (sieť) a maximálnej teploty 40 ° C. 

Skladovanie sa odporúča pri -20 až + 50 C a nie na priamom slnku. 
Skladovateľnosť pri dodržaní skladovacích podmienkach až 100 rokov.
Záruka na výrobok je 2 roky, pri dodržaní inštrukcií na údržbu výrobku. 
Doporučená frekvencia prania min. 1x za rok, pri veľmi prašnom prostredí 
častejšie.

Návod na montáž
Pre ľahšiu manipuláciu pri prvej montáži uvoľnite upevňovaciu gumu s brzdou filtračného rukávu na 
maximálnu dĺžku

Osaďte na výduch vzduchotechniky tak, aby filtračný rukáv prekrýval celú účinnú časť výduchu 
Keď je filtračný rukáv úplne natiahnutý na výduch, upravte dĺžku upevňovacej gumy pomocou brzdy tak, aby 
pevne obopínal výduch

Dbajte na to, aby variabilný prvok zvyšujúci účinnosť bol voľne položený vo vnútri filtračného rukávu

Pri variante plochého typu výduchu sa filtračný rukáv montuje na dodávaný rošt so suchým zipsom, ktorý je 
vyrobený podľa požadovaných rozmerov

Hlavný materiál: 100% nekonečné polypropylénové 
mikrofilamenty

Technická špecifikácia:

Ako certifikované Francúzskym Ministerstvom Obrany, táto úroveň 
zodpovedá vysokému ochrannému štandardu proti Covid-19 z hľadiska 
rozsiahleho verejného použitia. Patentom chránené prídavné prvky 
filtračného rukávu zvyšujú účinnosť filtrácie na úroveň HEPA filtrov

Počiatočná filtračná účinnosť bola nameraná na 93% a priepustnosť 
vzduchu nad 96%

Certifikácia vo Francúzsku prebehla s filtračným materiálom 
vo forme masky na tvár

Vútch Slovakia a DGA Francúzsko

1.   Zasuňte  filtračný rukáv do pripojenej ochrannej siete a ochrannú sieť zatvorte
2. Používajte bežné pracie prášky bez aviváže a štandardné umývacie programy s teplotou vody         

do 40° C
3. Po opraní vyberte filtračný rukáv z ochrannej siete
4. Filtračný rukáv môžete znovu namontovať na výduch vzduchotechniky

Pokyny na pranie
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