تصفیه هوا ایرجوی
مدل AJ35000 :

معرفی اجمالی
محصول

ویژگی های فنی

مراحل تصفیه

گارانتی و خدمات

چىاوچٍ لصذ حزف آاليىذٌ َا اص ًَاي محيؽي ػشبؼتٍ بٍ اوذاصٌ  20تا  50متش مشبغ سا داسيذ  ،تصفيٍ ًَاي ايشجًي
مذل  AJ3500بُتشيه اوتخاب شما خًاَذ بًد .تصفيٍ ًَاي ايشجًي مذل  ، AJ 3500ؼي  8مشحلٍ تصفيٍ ،آاليىذٌ َايي
وظيش ديد اتًمبيل ي دخاويات ،بًي غزا ،رسات گشد ي غباس ،بً ي مًي حيًاوات خاوگي ي … سا اص ًَاي اتاق حزف كشدٌ ي
باكتشي َا ي ييشيع َا سا غيش فؼال مي كىذ .جشيان ًَاي ايه دػتگاٌ بصًست بؼياس مًثشي فؼال شذٌ ي ًَاي تصفيٍ شذٌ ي
پاك سا بٍ ػشػت اص لؼمت خشيجي دػتگاٌ ياسد فعاي اتاق مي كىذَ .مچىيه جلًي بشخًاػته رسات سيي صميه سا مي گيشد.
وحًٌ ػملكشد تك تك مشاحل سا دس لؼمت ييظگي َاي دػتگاٌ مؽالؼٍ كىيذ.
– مذل AJ-3500
– يلتاط مصشفيAC220~240V/50HZ :
– تًان(W55 :بذين )LED UV 10W
– خشيجي اكؼيظن فؼال>PPM05/0:
– ابؼاد :ميلي متش استفاع  ،543ػشض  ،404ػمك  282ميلي متش
– يصن 8 :كيلًگشم
– صيشبىاي اتاق (متش مشبغ)  20-50 :متش مشبغ
(ػؽح ػش ي صذا)-دػي بل :تىذ  /55متًػػ  /45كىذ /35بي صذا 25
–
– پيش فيلتش:جُت حزف رسات مؼلك ماوىذ رسات دسشت گشد ي غباس ي مًي حيًاوات
– فيلتش الكتشي اػتاتيك:حزف گشد ي غباس ي رسات مؼلك اص ؼشيك جزب مغىاؼيؼي(ايه فيلتش لابل شؼتشً بًدٌ ي وياص بٍ
تؼًيط وذاسد).
– فيلتش َپا:حزف رسات مؼلك با دلت  0.1ميكشين ي ساوذمان %99.7
– فيلتش كش به فؼال ي فشمالذَيذ:جُت حزف بًَاي وامؽبًع،تشكيبات آلي فؼال ،فشمالذَيذ ي كليٍ گاصَاي شيميايي متصاػذ
شذٌ اص مصىًػات صوذگي مذسن
– فيلتش وُايي :اص جىغ الياف مصىًػي جُت جلًگيشي اص پشاكىذٌ شذن پًدس كشبه دس فعا خصًصا دس مىاؼك گشم ي خشك
– فيلتش فتًكاتاليؼت :Tio2حزف فشمالذَيذ،تشكيبات آلي فؼال،مىًكؼيذ كشبه،دي اكؼيذ ويتشيطن،ػمًم ي آفت كش
َا،حششٌ كش َا،آمًوياك،باكتشي َا ي ييشيع َا
– اشؼٍ ي مايساي بىفش:بؼىًان كاتاليضيس جُت فيلتش فتًكاتاليؼت ػمل مي كىذ ي ظمه تؼُيل فشآيىذ تصفيٍ ًَا،ييشيع َا
ي باكتشي َا سا ويض وابًد مي كىذ.
– يًوايضس:تًليذ يًن َاي مىفي جُت افضايش وشاغ ي شادابي،كاَش بي خًابي ي خؼتگي ي بُبًد ميگشن
صمان تؼًيط فيلتش َاي دػتگاٌ :
صمان پيشىُادي َش  6ماٌ يكباس مي باشذ.
صماوي كٍ فيلتشَا بٍ سوگ ؼًػي تيشٌ دسآمذٌ اوذ يا وشاوگش “ ”REPLACE FILTERظاَش شذٌ اػت مي بايؼت فيلتشَا
سا تؼًيط كشد.
فيلتش :Tio2اص يك جاسيبشلي بشاي حزف گشد ي خاك سيي فيلتش اػتفادٌ وماييذ.
این محصول دارای یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش می باشد.

