
 

Gaisa attīrītājs

Series 5000i

 
Likvidē alergēnus, gāzes,
smakas

Uztver 99,97 % daļiņu

Lietotne ir pievienota

Ideāls lielām telpām

 

AC5659/10

Dubultojiet attīrīšanas jaudu, nevis izmēru
Likvidē 99,97 % alergēnu, sniedzot gaisa kvalitātes vizuālu

attēlojumu

Vizualizējiet un kontrolējiet gaisu sev visapkārt — jebkurā vietā, jebkurā laikā.

Patentētā duālās gaisa plūsmas sistēma ļauj tīklam pievienotajam gaisa attīrītājam

nodrošināt izcilu sniegumu telpās ar platību līdz 130 m2, attīrot tās no alergēniem,

kaitīgām gāzēm, daļiņām, baktērijām un vīrusiem.

Izcils sniegums telpās līdz 130 m2

Likvidē 99,97 % alergēnu — ziedputekšņus, putekļu ērcītes u. c.

Eiropas pētījumu centra sertificēts alerģijas slimniekiem

Īpaši jutīgs alergēnu režīms alerģijas slimniekiem.

Izcila smaku un kaitīgo gāzu likvidēšana

Efektīvs pret baktērijām un vīrusiem*

Uzraudzība un kontrole reāllaikā

Parāda alergēnu līmeni jūsu mājā

Skaitlisks piesārņotāju daļiņu indikators

Vienkāršs 4 krāsu displeja gredzens vieglai pārraudzībai

Sekojiet, pārraugiet un kontrolējiet rādītājus ar savu viedtālruņa lietotni

Radīts jums

Uzlabota filtrēšana izcilai, noturīgai veiktspējai

Maksimāla veiktspēja ar minimālu troksni
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Izceltie produkti

Likvidē 99,97 % alergēnu

Veidots ar aktīvu daudzpakāpju filtrēšanas

sistēmu, kas uztver līdz 99,97 % daļiņu, kuru

izmērs ir vien 0.003 μm* – tāda izmēra, kāds ir

biežāk sastopamajiem gaisā esošajiem

alergēniem, daļiņām, baktērijām un vīrusiem.

Sertificēts alerģijas slimniekiem

Pateicoties īpaši jutīgajam alergēnu režīmam,

šis produkts efektīvi nosaka alergēnus,

piemēram, ziedputekšņus, un samazina to

daudzumu. ECARF (Eiropas Alerģijas pētījumu

fonda centrs) to sertificējis kā piemērotu

alerģijas slimniekiem.

Īpaši jutīgs alergēnu režīms

Īpaši jutīgais alergēnu režīms nosaka pat

mazākās iekštelpu alergēnu līmeņa izmaiņas

un nekavējoties reaģē, lai atkal nodrošinātu

drošu iekštelpās esošo alergēnu līmeni.

Izcila kaitīgo gāzu likvidēšana

Uzlabotie aktīvie ogļu filtri efektīvi samazina

potenciāli kaitīgo gāzu, gaistošo organisko

savienojumu (VOC), smaku un citu vielu

daudzumu.

Samazina baktēriju un vīrusu daudzumu*

Īpaši jaudīgais baktēriju un vīrusu režīms

efektīvi likvidē daudzas izplatītas baktērijas un

vīrusus, piemēram, H1N1 (gripas vīrusu),

nodrošinot tīrāku gaisu.

Iekštelpu gaisa alergēnu rādījumi

Profesionālais sensors ar AeraSense

tehnoloģiju nosaka iekštelpu gaisā esošos

alergēnus un parāda potenciālo gaisā esošo

alergēnu riska līmeni skalā no 1 līdz 12.

Digitāli daļiņu rādījumi

AeraSense tehnoloģija precīzi nosaka pat

mazākās piesārņotāju daļiņu daudzuma

izmaiņas gaisā un ātri reaģē uz tām. Digitālais

displejs sniedz atskaiti reāllaikā.

Gaisa kvalitāte 4 krāsās

Krāsu gredzens nodrošina papildu vizuālo

norādi no zilas (laba) līdz sarkanai (slikta)

krāsai, kas norāda uz iekštelpu gaisa kvalitāti.

Savienots ar Clean Home + lietotni

Izmantojot Clean Home + lietotni, jūs varēsiet

kontrolēt savu gaisa attīrītāju jebkur un jebkad.

Pārbaudiet gaisa kvalitāti lietotnē, lai gūtu

mierinājumu, lai kur arī jūs atrastos, un

salīdziniet iekštelpu gaisa kvalitāti ar ārtelpu

gaisa kvalitāti. Lietotni varat izmantot arī, lai

regulētu ventilatora ātrumu un pārbaudītu filtra

stāvokli.

Uzlabota filtrēšana

Vairāku slāņu filtrēšanas sistēma izfiltrē

daudzus piesārņotājus, nodrošinot izcilu,

noturīgu veiktspēju. Iepriekšējā filtrēšana

likvidē lielākus putekļus un matus. Pēc tam

HEPA filtrs likvidē īpaši smalkās daļiņas.

Visbeidzot aktīvais ogles filtrs absorbē kaitīgās

gāzes.
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Specifikācijas

Sniegums

CADR (daļiņas): 500 m³/h

0.003 μm daļiņu likvidēšana: 99,97 %

Ultrasīko daļiņu likvidēšana: līdz pat 0.003 nm

Izfiltrē H1N1 vīrusu: 99,9 %

Izfiltrē baktērijas: 99,9 %

Ieteicams HEPA Lifetime: 4800 stundas

Ieteicams AC Lifetime: 4800 stundas

Telpas izmērs: Līdz 130 m2

Funkcijas

VitaShield IPS

AeraSense tehnoloģija

Gaisa kvalitātes atskaite: Ciparu

Gāzes sensors

PM2.5 sensors

Režīmi: 3 automātiskie režīmi

Ventilatora ātrums: Miegs, 1, 2, 3, Turbo

Bērnu piekļuves bloķēšana

Tīra gaisa slēdzis un brīdinājums

Motors: DC

Dizains un apdare

Krāsa(s): Balta

Kontroles paneļa krāsa: Balta

Vadības paneļa veids: Skārienpanelis

Galvenā korpusa materiāls: ABS

Riteņu veids: 360

Tehniskā specifikācija:

Spriegums: 220–240 V

Frekvence: 50/60 Hz

Vada garums: 1,8 m

Svars un izmēri

Produkta svars: 8,8 kg

Maināmas detaļas

Daļiņu filtrs: FY5185

AC filtrs: FY5182

Izcelsmes valsts

Ražots: Ķīna

Noturība

Iepakojums: > 90% pārstrādāti materiāli

Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā: < 2 W

Lietotāja rokasgrāmata: 100 % pārstrādāts

papīrs

Serviss

2 gadu garantija

Loģistikas dati

12NC kods: 883465910010/883465910770

* Trešās puses laboratorija veikusi pārbaudi attiecībā uz

baktēriju Staphylococcus Albus; nosacījums attiecas uz

antibakteriālajām īpašībām, kas pārbaudītas saskaņā

ar GB21551.3-2010, izmantojot Staphylococcus Albus;

sākotnējā koncentrācija ir 1,3*10^5 cfu/m3; pēc 1 stundu

ilgas darbības baktēriju un vīrusa režīmā tika uzrādīts

rezultāts >99,9 %.

* Likvidē 99,97 % >0.003 μm daļiņu: pārbaude veikta

trešās puses laboratorijā, šāds rezultāts ir no gaisa, kas

tiek izvadīts caur filtru.

* Daudzuma samazināšanās pārbaude veikta uzņēmumā

Airmid Healthgroup Ltd.; pārbaude veikta 28,5 m3

testēšanas kamerā, kas piesārņota ar 100-200 µg

gaisa izplatītu izsmidzinātu A(H1N1) tipa gripas vīrusu;

30 minūšu darbības laikā baktēriju un vīrusu režīmā tika

uzrādīta gaisa izplatītā A (H1N1) tipa gripas vīrusa

samazināšanās par >99,9 %.

* CADR: pārbaudījusi trešā puse saskaņā ar GB/T 18801-

2015
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