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گارانتی و خدمات

چىاوچٍ لصذ حزف آاليىذٌ َا اص ًَاي محيطي سشبستٍ بٍ اوذاصٌ  33متش مشبغ سا داسيذ تصفيٍ ًَاي ايشجًي مذل jasmine
2000بُتشيه اوتخاب شما خًاَذ بًد .تصفيٍ ًَاي ايشجًي مذل  ، jasmine 2000طي  6مشحلٍ 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 ييشيس َا سا غيش فؼال مي كىذ .جشيان ًَاي ايه دستگاٌ بصًست بسياس مًثشي فؼال شذٌ ي ًَاي تصفيٍ شذٌ ي
پاك سا بٍ سشػت اص لسمت خشيجي دستگاٌ ياسد فضاي اتاق مي كىذَ .مچىيه جلًي بشخًاسته رسات سيي صميه سا مي گيشد.
وحًٌ ػملكشد تك تك مشاحل سا دس لسمت ييژگي َاي دستگاٌ مطالؼٍ كىيذ.
–
–
–
–
–

ابؼاد  :استفاع  ، 432ػشض  ، 405ػمك ( 195ميلي متش)
يصن5 :كيلًگشم
صيشبىاي اتاق (متش مشبغ)  33 :متش مشبغ
 : CFMتىذ  / 119متًسط  / 95كىذ 65
ميضان مصشف بشق 73 :يات

– پیش فیلتس:جٍت حرف ذزات معلق ماوىد ذزات دزشت گسد َ غباز َ مُی حیُاوات
– فیلتس الکتسَ اظتاتیک:حرف گسد َ غباز َ ذزات معلق اش طسیق جرب مغىاطیعی(ایه فیلتس قابل شعتشُ بُدي َ ویاش
بً تعُیض ودازد).
– فیلتس ٌپا:حرف ذزات معلق با دقت  1.0میکسَن َ زاودمان %...9
– فیلتس کسبه فعال َ فسمالدٌید:جٍت حرف بٌُای وامطبُع،تسکیبات آلی فعال ،فسمالدٌید َ کلیً گاشٌای شیمیایی
متصاعد شدي اش مصىُعات شودگی مدزن
– فیلتس وٍایی :اش جىط الیاف مصىُعی جٍت جلُگیسی اش پساکىدي شدن پُدز کسبه دز فضا خصُصا دز مىاطق گسم
َ خشک
– فیلتس فتُکاتالیعت :Tio2حرف فسمالدٌید،تسکیبات آلی فعال،مىُکعید کسبه،دی اکعید ویتسَژن،ظمُم َ آفت کش
ٌا،حشسي کش ٌا،آمُویاک،باکتسی ٌا َ َیسَض ٌا
– اشع ً ی ماَزای بىفش:بعىُان کاتالیصَز جٍت فیلتس فتُکاتالیعت عمل می کىد َ ضمه تعٍیل فسآیىد تصفیً
ٌُاَ،یسَض ٌا َ باکتسی ٌا زا ویص وابُد می کىد.
– یُوایصز:تُلید یُن ٌای مىفی جٍت افصایش وشاط َ شادابی،کاٌش بی خُابی َ خعتگی َ بٍبُد میگسن
شمان تعُیض فیلتس ٌاي دظتگاي :
شمان پیشىٍادی ٌس  6ماي یکباز می باشد.
شماوی کً فیلتسٌا بً زوگ طُظی تیسي دزآمدي اود یا وشاوگس “ ”REPLACE FILTERظاٌس شدي اظت می بایعت
فیلتسٌا زا تعُیض کسد.
فیلتس :Tio2اش یک جازَبسقی بسای حرف گسد َ خاک زَی فیلتس اظتفادي ومایید.
این محصول دارای یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش می باشد.

