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احساس سالمتی
با دستگاه های
تصفیه هـوای ایرجوی

,,

مزایـای خرید دستگاه های تصفیه هوای ایرجوی

• دارای فن کم صدا
• مصرف بهینه برق
• دارای منایشگر ملسی
• دارای گواهینامه  CEاروپا
• کنترل از راه دور (مدل )3000
• طراحی بسیار زیبا و متفاوت
• تصفیه هوا از طریق فیلتر اسیون
• بیش از  500منایندگی فعال در سراسر کشور
• انبار بزرگ با موجودی فیلترها و قطعات یدکی
•  2سال گارانتی و  10سال خدمات پس از فروش
• ساخته شده حتت لیسانس شرکت  Cantechکانادا
• قابلیت تنظیم دستگاه با سه سرعت تند ،متوسط و کند
• شبکه خدمات پس از فروش گسترده و پرسنل آموزش دیده
• بهره گیری از جدیدترین نرم افزارهای  CRMبرای رفاه بیشتر مشتریان
• استفاده از باالترین استانداردهای طراحی ،کیفیت و ایمنی در ساخت دستگاه ها

Jasmine 1000

Jasmine 2000

Jasmine 3000

فیلتر پیش تصفیه و کربن اکتیو:
کارایی فیلترها بین  %99تا  %99/97می باشد.
پیش تصفیه :حذف ذرات معلق مانند ذرات درشت گرد و
غبار ،موی حیوانات و...
کربن اکتیو :حذف بو (بوی غذا ،دود و بوی دخانیات ،بوی
نامطبوع و )...و حذف بو و باال بردن کیفیت هوا.
زمان تعویض :بین  60تا  90روز
فیلترهپا:
کیفیت این فیلترها مشابه فیلترهای مصرفی برای تصفیه
ه��وای اتاق های عم��ل جراحی جهت ح��ذف باکتری و
ویروس ها می باشد.
مهم ترین کاربرد این فیلترها در اتاق های عمل ،برای حذف
باکتری ها و ویروس ها می باشد.
این فیلتر می تواند  %99/7ذرات بزرگ تر از  0/1میکرون را
جذب نماید.
زمان تعویض :بین  180تا  365روز
فیلتر فرمالدهید و گرانول کربن:
حذف فرمالدهید (گاز سمی که از چوب متساعد می شود)
گرانول کربن برای از بی��ن بردن بو و رنگ هوا و مطبوع

کردن هوا.
زمان تعویض بین  180تا  365روز.
فیلتر فتوکاتالیت ( Tio2در صورت سفارش) :
حذف آالینده های ارگانیک مانند بنزن  ،آمونیاک و سایر
گازهای احتمالی .همچنین این فیلتر می تواند باکتری ها و
ویروس ها را غیر فعال کند.
زمان تعویض بین  180تا  365روز
فیلتریونایزر:
اضافه ک��ردن یون های منفی برای بهب��ود چرخه هوای
تصفیه شده و طراوت بخشیدن به فضای اتاق و همچنین
کمک به حذف ذرات معلق در هوا
 .1فیلتر پیش تصفیه
 .2فیلتر کربن اکتیو
 .3فیلتر هپا
.4فیلترفرمالدهید
 .5فیلتر گرانول کربن
 .6فیلتر فتوکاتالیت Tio2
 .7فیلتر یونایزر

Jasmine 1000

Jasmine 2000

Jasmine 3000

مدل

میلی متر 308 188 366

میلی متر 432 195 405

میلی متر 559 241 472

ابعاد

کیلوگرم 3/7

کیلوگرم 5

کیلوگرم 7/7

وزن

متر مربع 18

متر مربع 33

متر مربع 47

سایز اتاق (متر مربع)

73/ 60/37 CFM

119 /95 /65 CFM

176 /133/ 95 CFM

 CFMتند /متوسط /کند

وات 35

وات 73

وات 100

میزان مصرف برق

دارد

دارد

دارد

پیش تصفیه  +کربن اکتیو

دارد

دارد

دارد

فیلترهپا

دارد

دارد

دارد

فرمالدهید  +گرانول کربن

سفارشی

سفارشی

سفارشی

فوتو کاتالیت Tio2

دارد

دارد

دارد

یونایزر

دارد

دارد

دارد

منایشگرملسی

ندارد

ندارد

دارد

کنترل از راه دور

How Purifier works:

Clean Air

پیش تصفیه +کربن اکتیو

فتوکاتالیست Tio2

فیلترهپـا

فرمـالدهید +گرانول کربن
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TI02 Filter

Activated Carbon
Pre-Filter
Contaminated Air

Hepa Filter
Front Grill

