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AirSanit

AirSanit permite tratarea și purificarea aerului în condiții de
funcționare cu viteză redusă. Este conceput modular și combină
diferite tehnologii într-un sistem unic pentru reducerea și
eliminarea încărcăturii particulelor PM1. Este extrem de eficient când
se aplică împotriva virusurilor, bacteriilor, microorganismelor,
agenților patogeni și a altor particule din aerul interior, cum ar fi
polenul și praful.
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CARACTERISTICI
x2
Reducerea PM1

Produs
certificat

Efect germicid
dublu

Viteza redusă
a aerului

Nivel redus
de zgomot

Filtru HEPA
H13 sau H14

Ventilator
EC standard

Debit de aer
constant

Debit de aer de
până la 900 m3/h

Controler
programabil
cu touch screen

Alimentare electrică
230 V Ca 50/60 Hz

Conexiuni
Wifi | 3G

ar

Asigură un mediu ambiant
interior sănătos

Minimizează riscul de contagiune și
transmitere prin aer

Economisește energia

Protejează activ împotriva actualei
pandemii

Minimizează riscul de contagiune
în timpul mentenanței
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Elimină virusurile, bacteriile și alte
microorganisme
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TIP DE CONSTRUCȚIE
Unitate de tratare și purificare a aerului
cu design modular

Prefiltru și filtre HEPA

Airsanit deține prefiltru G4 (MERV8) și filtru HEPA H13 pentru o eficiență
99.95% la reținerea particulelor până la 0.3 microni și include presostat
diferențial pentru alarmarea colmatării filtrelor

Ventilația

Ventilatoare EC cu senzor de presiune instalat standard pentru operare cu

Filtru HEPA

debit de aer constant

System DETOX

Deține un sistem pentru minimizarea și eliminarea riscului de contagiune în
Lampă UV-C

System DETOX

timpul mentenanței și curățării prin sterilizarea virusurilor reținute în filtrul
HEPA și în echipament.

UV-C

Radiațiile UV-C au efect germicid, distrugând ADN-ul virusurilor, al

bacteriilor și al microbilor. Radiațiile ultraviolete cauzează reacții în structura
ADN-ului și duce la inactivarea microorganismelor cum ar fi E.Coli, bacterii,
Ventilator EC

microbi fecaloizi, TB, SARS, Legionella, ciuperci...

În această etapă de dezactivare și eliminare a virusurilor s-a urmărit
menținerea debitului de aer cât mai mult timp în zona de iradiere a lămpii,

Prefiltru G4

pentru a obține cel mai înalt nivel de dezinfectare.

CONTROL
Tablou electric

Controlerul cu touch screen este intuitiv și ușor de utilizat, permițând

programarea diferitelor operațiuni. Controlerul poate fi conectat la KICONEX,
un sistem bazat pe IoT pentru monitorizare la distanță cu conectivitate WiFi
și 3G

GAMA DE PRODUSE
AirSanit mobile
portabil

Unități portabile dotate cu roți
Plug&Play: nu necesită instalare
Construcție din oțel inoxidabil
Maximă atenție la etanșeitate

AirSanit PRO

Sanit
Instalare fixă

Adaptabil la instalații noi sau existente
Conectabil la tubulatură

Construit în totalitate din oțel inoxidabil
Maximă atenție la etanșeitate

Opțiune

Filtru HEPA14 (MERV19) cu eficiență 99.995 % pentru particule până la 0.3 microni
Filtru molecular pentru eliminarea mirosurilor, a compușilor organici volatili și a altor gaze prezente în aerul interior

AVANTAJE

Utilizabil in spatii cu persoane și sau animale
Instalare Plug & Play

Elimină / dezactivează patogenii reținuți în filtru
sau echipament
Eficacitate dovedită împotriva virusurilor și a
altor patogeni din aer

Elimină riscul îmbolnăvirii datorate radicalilor
liberi și a altor chimicale
Operare automată
Tratament pe întreaga durată a zilei
Ușor de transportat
Poate fi instalat permanent într-o instalație
existentă sau nouă
Instalare independentă sau centralizată
Eficiență certificată a eliminării patogenilor
(proces de obținere)
Monitorizare IoT cu conectivitate WiFi și 3G

Nedefinit

AirSanit

Radiație UV

Fotocataliză

Generator
de ozon

Filtrare
HEPA

AirSanit

Educație și
sănătate

Centre de sănătate și spitale
Clinici
Aziluri de bătrâni
Laboratoare
Institute de cercetări
Industria farmaceutică
Școli și universități

AirSanit

O tehnologie
dezvoltată de
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în România

Clădiri de utilitate
publică

Birouri și clădiri ale companiilor
Magazine
Centre comerciale
Aeroporturi și poduri de îmbarcare
Centre și arene sportive
Clădiri rezidențiale
Hoteluri și alte clădiri HORECA
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