•

ПРЕДИМСТВА НА ВЪЗДУШНИЯ
ФИЛТЪР AIRJET 2000 НА ПРЪВ
ПОГЛЕД

➌ ФИЛТЪР С АКТИВЕН ВЪГЛЕН (ФАЗЕРЕН ФИЛТЪР)

Активният въглен притежава високопореста структура и
следователно има много голяма повърхност. Това гарантира
отлична адсорбционна способност, преди всичко за голямото
разнообразие от вещества като амоняк, формалдехид и др.
Използваните в 3-тия етап на пречистване влакна от активен
въглен са много плътни и по този начин действат като
молекулярен филтър. Филтрируеми частици, компоненти на
тютюнев дим и алергенни агенти във въздуха в помещението:

• Частици PM10 и PM2.5
• Домашен прах
• Микрочастици, засегнати от алерген
• Фини прахови частици
•Животински косми и мъртва кожа
• Микроскопичен домашен прах, фекалии на акари, части от акари•
Плесенни спори, плесенни части
• Частици, замърсени от тютюнев дим
• Цветен прашец
• Димни частици
• Микроскопичен домашен прах, фекалии на акари, части от акари
• Частици, замърсени от тютюнев дим
Филтърът
с
активен
въглен
притежава
голям
• Димни частици
адсорбционен обхват. С филтърна повърхност от около
• Микроскопични частици
1000 m² на грам активен въглен, много от веществата и
• Фин прах
дори органичните съединения, могат да бъдат пречистени
от въздуха.
Отрицателен ЙОНЕН ГЕНЕРАТОР

➋➌➋ ЧАСТИЧНА - КОМБИНАЦИЯ НА
ФИЛТЪР С АКТИВЕН ВЪГЛЕН

Двата филтъра за частици ➋ и филтърът с активен въглен
➌ са термично свързани. Това увеличава, както
устойчивостта на материала, така и здравината на
свързване между отделните влакна и филтърните елементи.
В тази комбинация от филтри, филтърът с активен въглен е
затворен от двата филтъра за частици.

➍

АКТИВЕН

ВЪГЛЕН

(ГРАНУЛИРАН)

Гранулираният активен въглен, който изпълва филтъра тип
"Пчелна пита", осигурява оптимално разпределение на гранулата
по цялата повърхност на филтъра. Тази пелетна форма за
преработка, в комбинация със силно порестата структура,
осигурява поразителен адсорбционен капацитет. Филтрируеми
частици, компоненти на тютюневия дим и алергенни агенти във
въздуха в помещението:

• Частици PM10 и PM2.5
• Домашен прах
• Микрочастици, засегнати от алерген
• Фини прахови частици
• Микроскопичен домашен прах, фекалии на акари, части от акари
• Частици, замърсени от тютюнев дим
• Димни частици
• Различни газове
• Миризми и аромати

➎

Многоетапна технология за филтриране на чист въздух

ОВЛАЖНЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА И
ПРЕЧИСТВАНЕ

Индикатор за качеството на въздуха,
индикатор за смяна на филтъра

В допълнение към функцията за пречистване на въздуха,
устройството има и интегриран овлажнител за въздух,
както и произтичаща от него функция за пречистване.С
обикновено
натискане
на
бутона
се
активира
овлажняването/пречистването на въздуха. Той отваря
клапа, вътре в устройството, което гарантира, че част от
преминаващия въздух протича през филтъра за
овлажняване. Там въздухът не само е обогатен с до 300 ml
вода на час, но също така прахът и другите частици се
свързват с водния филм.

СПЕЦИФИКАЦИИ

МНОГОСТЕПЕННА ФИЛТЪРНА ТЕХНИКА

4 нива на вентилатора, включително ниски нива на шум
Йонизатор и овлажнител за въздух с функция за пречистване

Отстраняване на замърсителите от въздуха
Висок въздушен поток
Функционално оптимизиран и елегантен дизайн
Автоматичен режим, функция за заспиване и таймер

Номинално

230 V ~/ 50 Hz

напрежение

50 W

Номинална мощност
Овлажняваща мощност
Шумови емисии

350 m3/ h
max. 300 ml / h
max. 59dB (A)

Размери (Ш*В*Д) 416 x 625 x 251 mm
Тегло 10,5 kg

HEPA-ЕЛЕМЕНТ

С помощта на HEPA-елемента, дори и най-малките частици могат
да бъдат филтрирани от въздуха в помещението. В този случай,
филтърът използва два принципа на филтриране. От една страна,
частиците са механично свързани във филтърната среда на
базата на размера си. От друга страна, силите на адхезия водят до
най-малките частици, прикрепени към влакната на филтъра. В
допълнение, значителното увеличаване на повърхността на
филтъра, се постига чрез гънките на HEPA-материала.
Филтрируеми частици, компоненти на тютюнев дим и алергенни
агенти във въздуха в помещението:

• Частици PM10 и PM2.5
• Домашен прах
• Микрочастици, засегнати от алерген

Разпределени във въздуха на
помещението, електрически
заредените частици се грижат
за съединяването, дори и на
най-малките частици. Така
нареченото клъстеризиране
поражда натрупване на малки частици, които могат да се
абсорбират по-лесно поради техния размер от
филтърната среда. Този ефект често се сравнява с
проливен дъжд, след който въздухът е свеж и приятен.
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СПЕЦИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BestAir

AirJet 2000
Информация за Корона вируса / COVID-19
Ефективност на Bestair Airjet 2000, потвърдена от
производителя:
Статичната производствена стойност на AirJet 2000 е
6 000 000 йона / cm³, което гарантира 100%
стерилизация(унищожаване на всички вируси и
бактерии) в обработения въздух.

Филтърният пакет на това устройство обединява
няколко различни типа филтри. В резултат на това се
постига оптимална работа на филтъра и много
различни замърсители могат да бъдат филтрирани
от въздуха.
АВТОМАТИЧНА
РАБОТА
И
ВЪЗДУШЕН
КОНТРОЛ

Това устройство измерва наличните прахови частици PM2.5, във
въздуха на помещението. Това отчитане, заедно с влажността и
температурата, се вижда с един поглед върху дисплея. В
допълнение, финото прахово замърсяване се визуализра
качествено с помощта на няколко цветни LED светлини на
въздушния изход. Интелигентният сензор автоматично настройва
въздушния поток към качеството на въздуха. Освен това е
възможно автоматично да преминете в режим на заспиване с
помощта на светлинен сензор, например когато изключите
светлината, зада си легнете.

ТАЗИ БРОШУРА ВИ БЕШЕ ПРЕДСТАВЕНА ОТ:

BestAir

www.bwishop.de
Произведено за BWI BestWater
GmbH

Произведено за BWI BestWater GmbH

ФИНИЯТ ПРАХ КАТО ПАТОГЕН
Средно, днес хората прекарват 90% от времето си в
затворени помещения. 65% от времето сами вкъщи. Повече
от 70% от населението работи в офиси, поради което
защитата на здравето от праховите частици PM2.5 става все
по-важна. Проблемът е, че хората, които са в климат при
затворени помещения са по-податливи на прахови частици
PM2.5. Основните източници на прахови частици на
открито са известни:

AirJet 2000 перманентно измерва съдържанието на прахови
частици във въздуха и е снабден с филтър за твърди частици,
които в допълнение към нормалните характеристики на филтъра,
имат и свойства за филтриране в дълбочина, и по този начин е
особено подходящ за фините прахови частици. По-големите фини
прахови частици се филтрират с помощта на филтърния ефект на
филтърния материал. Дълбоката филтрация гарантира, че
филтърът може да свърже и най-малките частици чрез
адхезионни сили. По този начин, финият прах от въздуха, който се
пречиства от устройството, може да бъде ефективно отстранен.
Друго предимство на AirJet 2000 е, че той е в състояние да
редуцира фините прахови частици във въздуха чрез овлажняване.
Фините прахови частици абсорбират влагата и по този начин
променят размера си. Това позволява на AirJet 2000 да почиства
по-бързо фините прахови частици от въздуха в помещенията.

ТЮТЮНЕВ

Пушенето и отпадъчните газове. Световната здравна
организация съобщава, че 70% от човешките заболявания
са причинени от лош въздух в закритите помещения.
Твърди се, че 30% от хората, живеещи в апартаменти и
нови сгради, страдат от Синдром на болната сграда, като
главоболие, сънливост и умора.

ДИМ

Според Германския център за изследване на рака,
тютюневият дим е съставен от повече от 4800 субстанции,
много от които са породени само от изгарянето на тютюна.
Най-малко 250 от тези вещества са токсични или
канцерогенни.
Към съответните и вероятно най-вредните за здравето
съдържащи се вещества, респективно канцерогенни са
Полоний 210 (радиоактивен), селен, олово, арсен, бензен и
различни алдехиди. Тютюневият дим може трайно да
увреди здравето на пушача и да причини сериозни
заболявания, а това не е познато след въвеждането на
възпиращи текстове и изображения върху продажбените
опаковки. Не само самият пушач е засегнат от последиците
при консумацията на тютюн, но също неговата
обкръжаваща го среда и особено околните.

ПРИЧИНИТЕЛИ НА АЛЕРГИИ В
СТАЙНИЯ ВЪЗДУХ
Има най-различни алергии и различни причинители,
свързани с тях. Много от тях могат да се предават или
транспортират по въздуха, и по този начин да се вдишат
или да влязат в контакт с кожата.

СЕННА ХРЕМА
Сенната хрема или поленова алергия може да бъде
предизвикана от цветния прашец на различни дървета,
цветя, треви и други растения. В зависимост от
изразеността на алергията, сенната хрема се причинява от
цветния прашец на различни растения. Основното време
на алергията е, естествено, фазата на цъфтеж на
съответните растения. Но дори и след цъфтежа, би могла
да се наблюдава алергична реакция

Атмосферните прахови частици PM2.5 имат диаметър помалък от 2,5 микрона на частица. Техният диаметър е 20
пъти по-малък от този на човешката коса. Поради малкия
си размер, тези частици проникват в бронхите и дори в
алвеолите. Освен това, те имат и по-голямо време за
престой във въздуха от по-големите частици.
В изданието си от 2005 година, Световната здравна
организация обърна внимание, че "Насоките за
качеството на въздуха" са със средна годишна
концентрация на PM2.5 от 35 микрограма на кубичен
метър, което означава, че вероятността за настъпването

АЛЕРГИИ

Пушенето в стаята ще повлияе на всички присъстващи хора,
дори и на домашните любимци. Особено чувствителният
детски организъм може да претърпи тежки здравословни и
продължителни вреди от разнообразието на канцерогенни
вещества. Американската агенция за опазване на околната
среда и Международната агенция за ракови изследвания са
класифицирал въглеродния оксид, формалдехида и други
токсични субстанции като канцерогени от клас А.

АЛЕРГИЯ КЪМ ЖИВОТИНСКИ КОСМИ
(ЛЮЩЕНЕ НА ГОРНИЯ СЛОЙ НА КОЖАТА)
Отключването на този тип алергия не е както името
подсказва, космите на самите животни, а съдържащите се
отгоре белтъчини, компоненти от слюнката на животното
(или потта, също и урината). Тези алергени, например,
могат да бъдат и върху лющещата се кожа от животните. На
базата на размера на косата/лющещата се кожа, те могат
лесно да бъдат носени чрез течение по въздуха и по този
начин да влязат в контакт с кожата или да се вдишат. Чести
симптоми включват дразнене на лигавиците, кашлица и
хрема, както и дразнене на бронхите и очите.

ОТ

ДОМАШЕН

Препоръчва сепречиствателят на въздух AirJet 2000 да се
инсталира у дома или в офиса, тъй като повечето патогени
се намират във въздуха на закрити помещения. Всички
лазерни принтери, които са инсталирани там, също не
отделят фин прах. Въздушният филтър AirJet 2000 не
трябва да се монтира в помещения със силни
температурни амплитуди, като например в кухнята или в
банята, тъй като това може да доведе до конденз вътре в
уреда. На базата на много добрата филтрация на въздуха,
въздушният филтър AirJet 2000

ПРАХ

Алергичните реакции на страдащите от такъв тип алергии,
не се причиняват от самия прах, а чрез ензимите на
акарите от домашния прах. Тези ензими се намират във
фекалиите и в остатъците от мъртви акари. Тези ензимни
частици са много леки и по тоз начин лесно навлизат в
стайния въздух.
Дори малкото течение е достатъчно. Чести симптоми са
дразнене на лигавиците, кашлица, хрема и отпадналост.
Частите от акарите обикновено имат размер около 35
микрона и могат да бъдат филтрирани много добре от
AirJet 2000.

АЛЕРГИИ
Не само здравето на живите организми се влияе от
тютюневия дим, но и жилищното помещение и инвентарът.
Това включва, наред с други неща, пожълтяването на
стените, обезцветяването и петната по обзавеждането,
както и някой постоянни неприятни миризми. Тези щети и
нанесени вреди могат да бъдат отстранени само чрез
ремонти, като например боядисване на стените.

Спорите на плесените са с размер между 3 и 10 микрона и
AirJet 2000 може лесно да ги филтрира, с помощта на
свойствата си за филтриране в дълбочина. Спорите се
събират в HEPA филтърната среда.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛАГАНЕ НА AIRJET 2000

Чести симптоми са дразнене на лигавиците, хрема и
кихане, сърбеж и умора. Цветният прашец е с размер
между 10 и 180 микрона. Пречиствателят на въздуха може
много ефективно да филтрира дори и най-малките частици.
По този начин, филтрирането на цветен прашец не е
никакъв проблем за AirJet 2000.

PM2.5-РИСКОВЕ

Тези спори/части имат много добри летливи свойства и
затова често са с висока концентрация във въздуха на
помещенията. Честите симптоми включват дразнене на
лигавиците, кашлица и хрема, както и дразнене на
бронхите и очите.

Частиците с животински алергени често имат размер
около 2 микрона. Особено при котките присъстват много
малки алергенни частици. AirJet 2000 може да отстрани
над 90% от тези частици от въздуха. Специалните свойства
на AirJet 2000 за филтриране в дълбочина гарантират това.

Причината за това е онзи цветен прашец, който е на
земята, върху мебелите или друг подобен, връщащ се
отново в стайния въздух чрез движението си.

КАКВО Е ФИН ПРАХ PM2.5?

на смърт за човека е с около 15% по-висока от
натоварването само от 10 микрограма на кубичен метър. В
доклад на Програмата на обединените нации по околната
среда се посочва, че ако концентрацията на M2.5 mg на
кубичен метър се увеличи, това ще доведе до около 34
милиона смъртни случаи, всяка година в Китай и Индия.

e

КЪМ

ПЛЕСЕННИ

ГЪБИ

Плесенните гъби не се срещат само във влажни,
слабопроветливи помещения под формата на "килими" по
стените и таваните. Тези гъби могат да се намерят почти
навсякъде, както на закриво, така и на открито. При този
тип алергия, имунната система реагира на спори и части от
плесенни гъби, които са невидими с просто око.

може лесно да се инсталира в чакалните на лекарските
кабинети, за да се отстранят вирусите и бактериите от
въздуха. По този начин опасността от зараза за хората
намалява. Трябва да имате предвид: AirJet 2000 не е
заместител на редовото проветряване и почистване. Той
помага обаче с технологията си, за да подобри солидно
качеството на въздуха в помещенията.

ФИЛТРИТЕ НА AIRJET 2000
➊ ПРЕДФИЛТЪР

Първият въздушен филтър в процеса на пречистване е предфилтърът.
Той се използва за отстраняване на по-големите частици прах,
власинки и коса. Филтрируемите частици, компоненти от тютюнев дим
и алергенни агенти във въздуха на помещението са:

• Едри частици
• Прахови влакна
• Едри алергенни частици
• Животински косми
• Плесенни спори
• По-голям цветен прашец
• Едри частици, замърсени от тютюнев дим

➋ Филтър за частици

Като втори, освободен от грубите частици филтър, въздухът
преминава през него, абсорбирайки дори и най-малките
частици. Този процес се повтаря в 4 стъпки, за да се осигури
оптимален резултат от пречистването. Филтрируемите частици,
компоненти на тютюнев дим и алергенни агенти във въздуха в
помещението са:
• Частици PM10 и PM2.5
• Алергенни частици
• Животински косми и лющеща се кожа
• Плесенни спори, части от плесенни гъби
• Цветен прашец
• Домашен прах, фекалии на акари, части от акари
• Замърсени частици от тютюнев дим
• Димни частици
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