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Sistemul de purificarea și
dezinfectarea aerului HealthWay
Cum funcționează dispozitivul?
A. Etapa de pre-filtrare în 6 pași

1. Plasa poli propilenică: Colector de particule mari de praf, păr și scame
2. Anti-microbiene: inhibă creșterea bacteriilor în etapa de filtrare
3. Peleți Zeolite: adsorbant COV / gaz. etapă
4. Peleți de carbon: adsorbant COV / gaz. etapă
5. Permanganat de potasiu: etapa VOC / oxidarea gazelor
6. Anti-microbiene: inhibă creșterea bacteriilor în etapa de filtrare
Ventilatorul de admisie dublă a aerului.
Conduce un volum constant de aer și asigură o funcționare ultra-liniștită.
Cameră de filtrare este sigilată.
Tot aerul care intră este tratat într-o cameră sigilată 100% DFS Tehnologie
germicidă.
B. Captează cu o eficacitate de 99.99%

microparticulele de până la 0.007 microni
Captează praful, mucegaiul, polenul,
acarianul, praful și elimină până la 100% din
acești contaminanți capturați.
C. Dezinfectarea sistemului de filtrare (filtrul
principal). Distruge virusurile, bacteriile și
inhibă dezvoltarea acestora prin intermediul
microbiostazei.

DATE TEHNICE
Tabletop 10600-9

Dimensiuni lungime/lățime/Înălțime (cm)
Greutate (kg)

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

33 x 22,2 x 50,8
8

Maxim

Mediu

Minim

65
170
60

40
102
50

35

30 - 45

59
40
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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 dormitor, birou si alte camere mici și medii, cu suprafața de
până la 45 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.

