
Пречиствател на въздух – Aair 

 

 

Елиминирайте излагането на алергени и замърсяване у дома 
  

Aair е създаден, за да ви предпази от увеличаващите се нива на замърсяване и да ви облекчи 

от алергиите у дома. Съчетавайки най-модерната технология за пречистване на въздуха със 

собствения интелигентен софтуер, Аair създава безпрецедентен бенчмарк за най-високата 

степен на почистване на въздуха сред същите по размер конкурентни продукти. 

     
       Филтри, произведени в Швейцария          10 месеца живот на филтъра 
 
 
 

                  
Капацитет на пречистване                Рециклируеми материали 
 
 
 
 
 

 



 
 

                      
       1     2          3      4          5     6  

 
1. Отстранява бактерии 
2. Филтрира фини прахови частици <2.5 nm и домашен прах 
3. Елиминира миризмите 
4. Премахва полени 
5. Елиминира летливите органични съставки (VOCs) 
6. „Хваща“ животински и човешки косми 

 
 
 

Създаване на свободни от алергени среди 
 
Постигането на напълно свободно от алергии място е свързано с обхвата на вашето 
устройство. Дизайнът на aair е оптимизиран в продължение на стотици часове в 
компютърни симулации, за да се постигнат много директни въздушни потоци. Системата е 
проектирана, за да достигне до всеки ъгъл на стаята ви и ефективно да филтрира дори най-
малките частици. 
 
 



 

Следете замърсяването на вашия град 
 
Животът в гъсто населените райони увеличава излагането Ви на 
високи концентрации на фини прахови частици. Този вид 
замърсяване лесно прониква в закрити помещения и не може да се 
види. 
Aair не само премахва тези незначителни частици, но ви предоставя 
и приложение за проследяване на качеството на въздуха в 
помещението. Може да измерите концентрация по-малка от 2,5 
микрометра  
 
 
 

Концентрация на фини прахови частици в най-мръсните дни в различни градове 2017: 
 

 
 

 

Газове, които улавя Aair 
 
Голяма част от замърсяването в градовете са газовете. Активният въглероден филтър на 
Aair абсорбира всякакви видове газове – NOx (aзотен оксид), SO2 (серен диоксид) , Carbon 
Monoxide (въглероден окис) , Ozone (озон) , Formaldehyde (Формалдехид) 
 
 

Техническа спефицикация 
 

Вторичен филтър + активен въглероден филтър: Клас F7 
Активен въглероден филтър: 400 г/м2 
Главен филтър: Клас H10 
Капацитет на пречистван въздух: 600 м3/ч 
Тегло на филтъра: 5.5 кг.  
Размери на филтъра: 303х303х282мм 
Обща площ на филтъра: >7 м2 
Размер на устройството: 600(h)х370(w)х378(d) мм  
Тегло на устройството: ~20 кг. 
Eнергопотребление: Максимално - 210 W ; Стандартно - 30 W  
Нива на шум: Mаксимално - 70dB(a), Стандартно - 35 dB(a) 
Wi-Fi: 802.11ac wireless networking/ IEEE 802.11b/g/n съвместим. 
 



Приложения 
 

Aair е изключително подходящ за: 

 Офиси 

 Обществени сгради 

 Шоуруми 

 Училища 

 Детски градини 

 Хотели 

 Ресторанти 

 Дома 

 Хора страдащи от астма или някакъв вид алергии  
 

 


