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Promieniowanie UV posiada właściwości 
antybakteryjne, skutecznie rozkłada elementy 
organiczne oraz substancje toksyczne takie jak np. 
benzen, amoniak itp. Promienie UV potrafią zniszczyć 
strukturę molekularną DNA czy RND drobnoustrojów i 
zabić wiele bakterii. 

Wbudowane w oczyszczacz microchipy automatycznie 
sprawdzają jakość powietrza. Po jego oczyszczeniu 
urządzenie automatycznie przechodzi w tryb oszczędny, 
gdy jakość powietrza pogorszy się urządzenie będzie 
kontynuować  oczyszczanie.

Poprzez wytworzenie ujemnych jonów wodoru 
i tlenu eliminuje z powietrza wirusy, bakterie, 
roztocza, alergeny tym samym neutralizując groźne 
zanieczyszczenia. Pozostawia czyste i odświeżone 
powietrze.

Inteligentne zarządzanieSterylizacja / lampa UV Super Jonizator iAIR

Filtr podstawowy EPS, używany jest do filtrowania 
większych zanieczyszczeń takich jak np. włosy, kurz 
i większe cząsteczki brudu. 

Wydajny filtr HEPA, skutecznie filtruje mikrocząsteczki 
takie jak alergeny, pyłki, roztocza, kurz, zarodniki pleśni, 
elementy włókien.

Filtr z aktywnym węglem potrafi efektywnie usuwać 
formaldehyd, benzen, ksylen, TVOC, dym papierosowy 
oraz nieprzyjemne zapachy.

Filtr HEPA iAIRFiltr EPS iAIR Filtr z aktywnym węglem iAIR
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OCZYSZCZACZ POWIETRZA PIURA P22V

P22V

Model P22V

Pobór mocy Maksymalny W 60

Zużycie energii w trybie standby W 1,5

Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR m3/h 220

Przepływ powietrza m3/h 300

Zdolność usuwania formaldehydu z powietrza % 96,2

Zdolność usuwania bakterii z powietrza % 97,6

Zdolność usuwania PM2,5 % 99,9

Aniony il./cm3 106

Czujnik TVOC

Zastosowanie do pomieszczeń o powierzchni m2 10 - 60

Oczyszczenie 3 filtry, 7 etapów oczyszczania

Filtry

Filtr podstawowy EPS iAir

Filtr antybakteryjny HEPA iAir

Filtr z aktywnym węglem iAir

Sygnalizator jakości powietrza

Doskonała kolor Błękitny

Dobra kolor Purpurowy

Zła kolor Czerwony

Poziom ciśnienia akustycznego (Wys./Śr./Ni.) dB(A) 45/34/25

Poziom mocy akustycznej dB(A) < 60

Zasięg pilota bezprzewodowego m < 6

Prędkość wentylatora 3 poziomy prędkości nawiewu (Wys./Śr./Ni.)

Wentylator Wielołopatkowy wirnik + Silnik z tworzywa sztucznego

Materiał ABS

Wymiary netto (W×S×G) mm 560/348/190

Wymiary brutto (W×S×G) mm 640/420/258

Waga netto kg 6,2

Waga brutto kg 8

Zasilanie V-Hz, Ø 220-240 ~ 50, 1f

Długość przewodu m 1,8

Zasilanie wewnętrzne Izolowany przełącznik zasilania

Sygnalizacja jakość powietrza

Kolor błękitny 
Doskonała jakość

Kolor purpurowy 
Średnia jakość

Kolor czerwony 
Zła jakość

3 rodzaje filtrów, 7 etapów oczyszczania

Filtr podstawowy EPS iAIR.
Wydajny filtr HEPA iAIR.
Filtr z aktywnym węglem iAIR.
Aktywne jony srebra.
Funkcja fotokatalizatora (UV).
Warstwa filtracyjna sterylizacji ultrafiolet.
Jony ujemne.
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Cząsteczki brudu

Kurz

Pyłki i alergeny

Roztocza

Dym papierosowy

Przykre zapachy

Formaldehyd

Ksylen

Czyste i świeże  
powietrze


