
Турбіна настінного кондиціонера  
на якому знагодиться цвіль

Турбіна настінного кондиціонера 
з лампами УФ

• Пилок

• Цвілі і спори

• Бактерії та
віруси

• Шерсть тваринW W W . F R E S H A I R E U V . E U

Світло УФ 
проникає через 
клітинні стінки 
мікроорганізмів
і розриває їх 
ДНК що 
запобігає 
розмноженню

Переваги від 
установки лампи 
УФ: 

Безпеку та ефективність;

Поліпшення якості

повітря в приміщенні;

Технічне обслуговування 
ротора, чистий вентилятор;

 Редукція алергенів, цвілі і         
бактерії в повітрі;

Дезінфекція без 
використання хімікатів; 

Лампи УФ для настінних
кондиціонерів
Усі системи кондиціонування повітря вразливі для росту 
цвілі, зокрема на частинах обмінника і турбін кондиціонера. 
Крім того, у вентиляційних системах приходить до множення та 
перенесення дуже великої різноманітності біологічних 
забруднень; заразки, віруси, алергени. Настінні кондиціонери не 
є винятком, однак дотепер системи дезінфекції
УФ були занадто великими, щоб їх можна було використовувати 
в настінних кондиціонерах. 
Унікальний дизайн Miні УФ характеризується мініатюрними УФ-
лампами (довжиною 23 см) і діаметр 0,95 см). Вони досить 
маленькі, щоб поміститися навіть у найменшому просторі.
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Забруднення навколишнього 
середовища
Останні дослідження показали, що рівень 
біологічного забруднення повітря в приміщенні є 
як правило, в два-п’ять разів вище рівень 
забруднення зовнішнього повітря.

Захистити свою сім'ю
Ваша родина заслуговує на найкращу якість 
повітря в приміщенні. Бактерицидний система 
ультрафіолетового світла від Fresh-Aire
УФ не тільки зменшить кількість забруднення 
повітря та запахів у Вашому домі, але й допоможе 
заощадити енергію та зменшити витрати на 
утримання підтримуючи внутрішність Вашого 
кондиціонера 
тримайте в чистоті, вбиваючи мікроби.

Дезінфекція без використання 
хімікатів
Від майже століття вченим відома бактерицидна 
сила ультрафіолету. УФ-світло
застосовується для очищення води, в харчовій 
промисловості та в лікарнях. Тепер ця технологія є 
і в наших будинках і офіси, що призводить до 
більш здорового та безпечного використання 
внутрішнього повітря.
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Інші наші продукти:
Доступні:

Замовте набір ламп УФ Fresh-
Aire у дистриб'ютора
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Blue-Tube UV®

AHU Series 1

Purity
Остаточна система очищення повітря в усьому будинку. 
Розширена фільтрація дозволяє повністю знищити 
бактерії променами УФ.
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Бактерицидні лампи 
УФ для настінних 
кондиціонерів !Комплет бактерицидних ламп УФ. Вбиває бактерії 

цвілі та мікроби у повітрі. Економить енергію і 
зменшує витрати на обслуговування, підтримуючи 
його в чистоті Ваш центральний кондиціонер.

APCO®
Нагороджена інновація! 
Система, встановлена в каналі
APCO (система для 
вдосконаленого 
фотокаталітичного окислення) 
використовує комбінацію 
світла УФ та інфузії діоксиду 
титану для захоплення та 
перетворення вуглецю хімічні 
випари. Ефективний для 
видалення запахи, токсини і 
біологічне забруднення.

Система AHU Series 1 
призначений для 
монтажу у центральних 
кондиціонерів щоб 
запевнити максимальну 
дезінфекцію.  
Компоненти системи 
мають високу 
вологостійкість. 
Доступні пропозиції з 
одинарними, 
подвійними, потрійними 
і четверними лампами. 

Дізнайтеся про інші переваги встановлення 
дезінфекційних систем за допомогою технології 
ультрафіолетового випромінювання для Вашої 

родини, дому та бізнесу на нашому веб-сайті;
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    ВИСОКА ЯКІСТЬ ПОВІТРЯ - ІННОВАЦІА




