تصفیه هوا ایرجوی
مدل JASSMIN 3000 :

معشفی اجمبلی
محصًل

يیژگی َبی فىی

چىاوچٍ لصذ حزف آاليىذٌ َا اص ًَاي محيطي سشبستٍ بٍ اوذاصٌ  47متش مشبغ سا داسيذ ،تصفيٍ ًَاي ايشجًي
مذل  jasmine 3000بُتشيه اوتخاب شما خًاَذ بًد .تصفيٍ ًَاي ايشجًي مذل  ، jasmine 3000طي 6
مشحلٍ 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 كىذ.
َمچىيه جلًي بشخًاسته رسات سيي صميه سا مي گيشد .وحًٌ ػملكشد تك تك مشاحل سا دس لسمت ييژگي َاي
دستگاٌ مطالؼٍ كىيذ.
–
–
–
–
–

ابؼاد :استفاع  ، 472ػشض  ، 555ػمك ( 241ميلي متش)
يصن 7/7 :كيلًگشم
سايض اتاق (متش مشبغ)  47 :متش مشبغ
 : CFMتىذ  / 176متًسط  / 133كىذ 55
ميضان مصشف بشق 100 :يات

– حزف رسات معلك مبوىذ رسات دسضت گشد ي غببس ،مًی حيًاوبت ي … تًسط فيلتش پيص تصفيٍ
– حزف بً (بًی غزا ،ديد ي بًی دخبويبت ي …) ي ضفبف كشدن سوگ ًَا تًسط فيلتش كشبه فعبل
– حزف ي غيش فعبل كشدن ببكتشی َب ي يیشيس َبی مًجًد دس ًَا تًسط فيلتش َپب
– حزف رسات معلك مًجًد دس ًَا (گشد ي غببس ،سیض گشد ي …) بب دلت  1.0ميكشين
– حزف فشمبلذَيذ (گبص سمی كٍ اص چًة  ،وئًپبن ي سبیش صىبیع چًبی متصبعذ می ضًد) تًسط فيلتش
فشمبلذَيذ
– حزف بً ي سوگ ي مطبًع كشدن ًَا تًسط داوٍ َبی كشبه مًجًد دس فيلتش فشمبلذَيذ

مشاحل تصفيٍ

– حزف آالیىذٌ َبی اسگبويك مبوىذ بىضن  ،آمًويبك ي سبیش گبصَبی احتمبلی ي غيشفعبل كشدن ببكتشی َب ي
يیشيسُب تًسط فيلتش فتًكبتبليت Tio2
– مجُض بٍ سيستم یًوبیضس جُت اضبفٍ كشدن یًن َبی مىفی بٍ ًَا ي بُبًد چشخٍ ًَای تصفيٍ ضذٌ ي طشايت
بخطيذن بٍ فضبی اتبق.
صمبن تعًیض فيلتش َبی دستگبٌ :
حذاكثش عمش فيلتشَبی پيص تصفيٍ ي كشبه فعبل َش دي تب سٍ مبٌ می ببضذ.
سبیش فيلتشَب :فيلتشَپب ،فيلتش فشمبلذَيذ ي گشاوًل كشبه ،فيلتش فتًكبتليت Tio2بستٍ بٍ ميضان آالیىذٌ َبی
مًجًد دس ًَا ،بيه  081تب  563سيص عمش می كىىذ ي پس اص آن ويبص بٍ تعًیض داسوذ.

گبساوتی ي خذمبت

ایه محصًل داسای یك سبل گبساوتی ي دٌ سبل خذمبت پس اص فشيش می ببضذ.

