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BEKO TECHNOLOGIES  
wnosi istotny wkład w walce z pandemią COVID-19 
 
  
 
 

Trwająca pandemia COVID-19, z pewnością nauczyła nas wielu rzeczy i ujawniła słabości 
infrastruktury na całym świecie.  Od braku wykwalifikowanego personelu medycznego i 
pielęgniarskiego do całkowitego braku niezbędnych urządzeń medycznych, sprzętu ochronnego i 
surowców niezbędnych do powstrzymania pandemii. 
Z tymi, którzy na pierwszej linii frontu codziennie ryzykują swoje życie w takich sytuacjach, a wszyscy 
mają nasze szczere podziękowania i wdzięczność za ich zaangażowanie w ratowanie innych, są też tacy, 
którzy w tle pomagają zapewnić, że ta walka może być stoczona - i wygrana. 
 

Mobilne systemy wentylacyjne i oddechowe posiadają często niezależne zasilanie sprężonym powietrzem, 
a większość zastosowań w tych obszarach to zastosowania wrażliwe, wymagające najwyższej czystości powietrza. 
Wiele z tych urządzeń wykorzystuje właśnie z tego powodu wewnętrzny osuszacz membranowy sprężonego 
powietrza. Sprężone powietrze dostarczane do tego typu urządzeń jest osuszane przez osuszacz membranowy do 
określonego wielkości wilgotności względnej, zgodnie z wymaganiami danej aplikacji. 
 

BEKO TECHNOLOGIES produkuje osuszacze membranowe DRYPOINT M w USA od ponad 20 lat i od ponad 
15 lat dostarcza je jako zatwierdzony komponent technologii medycznych dla producentów sprzętu wentylacyjnego 
i oddechowego na całym świecie.  
A to oznacza, że osuszacze membranowe BEKO TECHNOLOGIES są ważnym elementem urządzeń wentylacyjnych i 
oddechowych. 
 

Dzięki wsparciu projektów rządowych i ogromnemu 
wzrostowi światowego popytu, BEKO TECHNOLOGIES 
doświadczyło prawdziwej powodzi zamówień. Zamówienia z 
ostatnich trzech miesięcy są w przybliżeniu równe dwuletniemu 
zapotrzebowaniu w normalnych warunkach. Chociaż powodem 
tych zamówień jest niestety pandemia, jesteśmy dumni, że stoimy 
za tymi, którzy pracują na czele walki z tą pandemią i pomagają 
sprostać globalnym wyzwaniom. 
 
Zakład produkcyjny BEKO TECHNOLOGIES w USA( Atlanta, 
Georgia), został uznany za przedsiębiorstwo o znaczeniu 
systemowym w USA, co umożliwiło kontynuację produkcji 
pomimo różnych restrykcji związanych z COVID-19 dla bardzo 
wielu zakładów produkcyjnych.  
Jesteśmy zaszczyceni i zmotywowani otrzymując takie 
wyróżnienie wśród milionów innych firm i jesteśmy wdzięczni, że możemy kontynuować naszą produkcję w USA. 


