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Sistemul de purificare și dezinfectare
a aerului HealthWay

Caracteristici HealthWay Deluxe
A. Panou de control electronic

Filtrul luminos indică momentul în care se va schimba filtrul principal DFS
Bio-Monitor Light arată că zona de captare a germenilor DFS funcționează
la o eficiență maximă.
Control convenabil cu trei viteze cu telecomandă

B. Orificiu de capturare a aerului la 360 °
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Ne asigură că tot aerul din cameră este tratat

C. Super-filtru adsorbant în șapte etape de pre-filtrare
1. Plasa polipropilenică: Colector de particule mari de praf, păr și scame
2. Anti-microbiene: reduce creșterea bacteriilor în filtru
3. Peleți de carbon: adsorbant COV / gaz
4. Peleți Zeolite: adsorbant COV / gaz
5. Permanganat de potasiu: adsorbant COV / gaz
6. Plasă de polipropilenă: Colector mare de particule de praf, păr și scame
7. Anti-microbiene: reduce creșterea bacteriilor în filtru
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D. Zona brevetată de distrugere a germenilor

Cei 16–18 kw de energie distrug în mod eficient cele mai rezistente microorganisme
99–100% dintre virusuri
98–100% din bacterii
94–100% din mucegai și ciuperci
Tehnologia exclusivă, Spun Sealed SST ™ garantează un sigiliu de filtrare 100%
Ventilatorul cu admisie dublă crește admisia de aer și asigură o funcționare liniștită

E. Filtru principal DFS
Captează 99,99% din particule și microorganisme ultrafine de
dimensiunea de 0,007 microni.

Capacitate de încărcare de 4 ori mai eficientă decât HEPA.
Captează microorganismele și inhibă dezvoltarea acestora prin intermediul
microbiostazei
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DATE TEHNICE
Deluxe 20600-3
Dimensiuni lungime/lățime/Înălțime (cm)
Greutate (kg)

38 x 40 x 68,5
16
Maxim Mediu Minim

Consum energetic (Watts)
CM/M (m3/min)
Nivel zgomot (dΒ)
Suprafață acoperită

(mp)

125
340
58
100

75
212
51

65
145
45

Unde poate fi poziționat purificatorul de aer:

Purificatorul de aer 20600-3 DFS este un model portabil care poate fi amplasat oriunde
pe pardoseală, în camere mari cu suprafața de până la 100 mp.
Poziționați purificatorul de aer oriunde în cameră, având grijă să nu blocați intrarea
aerului în grila de admisie sau „ieșirea” prin capacul superior al grilei. Nu poziționați
purificatorul de aer într-un loc unde draperiile sau alte obiecte ar putea bloca fluxul de
aer. Pentru o funcționare optimă, se recomandă amplasarea purificatorului de aer la
cel puțin 60 cm de
pereți sau alte obstrucționări.

După studiile medicale efectuate, dispozitivul este ideal
pentru:

• Femeile gravide - microparticulele din atmosferă influențează creșterea fătului.
• Copii nou născuți - microparticulele din atmosferă pot întârzia creșterea copilului
în primii 3 ani de viață
• Diabetici - microparticulele din atmosferă cresc nivelul inflamațiilor din organism
• Cardiaci - microparticulele din atmosferă cresc nivelul inflamațiilor din organism
• Persoane cu afecțiuni pulmonare, astm bronșic
• Persoane cu alergii respiratorii - dispozitivul elimină praful mucegaiul, polenul,
părul de animale, acarienii
• Locuințe cu animale de companie - dispozitivul purifică aerul din locuință,
eliminând părul de la animale

GARANȚIE 5 ANI
VF Group este unic distribuitor de dispozitive Healthway și Intellipure în România și
oferă dispozitivelor o garanție de 5 ani pentru partea mecanică, dacă se asigură
achiziția și schimbarea filtrelor în termenul recomandat de producător, pe parcursul
celor 5 ani.

