


Badania wewnętrzne

1. wewnętrzne w pomieszczeniach firmy – Sala konferencyjna
(redukcja cząsteczek wielkości 3 mikrometrów z 8000 na 1000 w  czasie 2h)
2. porównawcze wewnętrzne podczas targów ANTYCOVID EXPO 
badanie zanieczyszczenia cząsteczkami wielkości 1 mikrometra  hali targowej i równoczesne 
porównanie z pomieszczeniem  wydzielonym na  stoisku Venture Industries – graniczna na hali 
44 mikrogramy na metr sześcienny, graniczna na stoisku 1 mikrogram na metr sześcienny) 
3. wewnętrzne p3. wewnętrzne prowadzone w różnego typu pomieszczeniach: 
np. salony fryzjerskie,  palarnie papierosów
maksymalny spadek do 94% bez czynnika ludzkiego do 80% przy przepływie czynnika ludzkiego



Wizualizacje wyników badań

Wizualizacja przepływu oczyszczonego powietrza
Sala o powierzchni 236 m2 i kubaturze 846m3 

Spadek zanieszyszczenia powietrza
Palarnia papierosów

Badanie zanieczyszczenia powietrza
męski salon fryzjerski

Spadek ilości zanieczyszczeń mikrobiologicznych
podczas pracy oczyszczcza Lautus - pomieszczenie biurowe

  Redukcja kultur bakterii  nad stołem operacyjnym
Badania czystości powietrza metoda zderzeniową

Redukcja drobnoustrojów na stoisku firmy Venture Industries
Targi ANTYCOVID EXPO Kraków 2020 

Ilość cząsteczek PM1.0 w powietrzu hali targowej

Ilość cząsteczek PM1.0 na stoisku Venture Industries

Brak pracy oczyszczcza Praca oczyszczacza Lautus

spadek ilości zanieczyszczeń



Budowa urządzenia nie jest przypadkowa – nawiązuje do stanowiska opiniotwórczego 
Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa (źródło – shl.org.pl), które na długo przed pandemią 
zaleciło w przypadku sterylizacji powietrza z drobnoustrojów zastosowanie lampy UV-C  
w zamkniętej komorze, w której następuje dezynfekcja, a cały proces poprzedza  filtracja 
medium.
Aktualnie nie ma skuteczniejszych metod obniżenia ryzyka zachorowania na Covid-19 
niżniż filtracja (eliminacja ze względu na wielkość cząsteczek) i sterylizacja UV-C (eliminacja 
drobnoustrojów przez zmianę struktury DNA/RNA). Hybrydowy oczyszczacz powietrza 
Lautus – łączy te najważniejsze elementy zapewniając przy tym szczelną komorę filtracyjną 
z elementami miedzianymi.
Lautus jest zatem urządzeniem przeznaczonym do dekontaminacji powietrza, co oznacza, 
że eliminuje zagrożenie mikrobiologiczne (wirusy, kolonie bakterii) w pomieszczeniach, 
w których  przebywają ludzie.
WW hybrydowym oczyszczaczu zostały zastosowane filtry HEPA (H13+H13) stosowane 
do specjalistycznej  filtracji powietrza w Salach operacyjnych.
Urządzenie jest zaprojektowane tak, żeby uzyskać jak największą powierzchnię filtracyjną. 
W hybrydzie  powierzchnia samych wysokosprawnych filtrów HEPA  wynosi odpowiednio : 
dla Latusa 50 – 4,3 m2 (inaczej – ponad 2,5 sztuki standardowych drzwi), a dla Lautusa 100 - 
8,1 m2 (inaczej – ponad 5 sztuk standardowych drzwi).
Ponadto  oczyszczacze wyposażone zostały w lampy UV-C - również wykorzystywane 
ddo sterylizacje Sal operacyjnych oraz dekontaminacji  pomieszczeń medycznych i laborato-
ryjnych.
Lampy UV-C są szeroko używane do eliminacji z powietrza drobnoustrojów, także wirusów, a 
w tym SASR COV-2. Między innymi odkażają transport publiczny w mieście Nowy York, 
stosowane m.in. w robotach sterylizujących.
Lautus jest urządzeniem w pełni mobilnym i gotowym do pracy, co umożliwia jego zastoso-
wanie w miejscach, gdzie nie ma możliwości przewietrzenia pomieszczeń  (poczekalnie, 
pomieszczenia medyczne starego typu, szpitale polowe, itp.), a w których występuje ryzyko 
zachorowania na COVID-19.

Dlaczego hybryda?

www.venture.pl
lautus@venture.pl

Venture Industries Sp. z o.o.
ul. Mokra 27, 05-092 Łomianki-Kiełpin, Warszawa Poland
tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31




