
ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΕΡΑ - ΙΟΝΙΣΤΗ

Για να επιλέξετε το σωστό καθαριστή αέρα  πρέπει να ξέρετε δύο πράγματα, πρώτον σε τι είστε αλλεργικοί και γενικά τι θέλετε να 

επιτύχετε με τον καθαριστή αέρα και, δεύτερον, όγκο του αέρα (κυβικά μέτρα) του χώρου που θέλετε να καθαρίσετε. Αυτός είναι ο 

καθοριστικός παράγοντας προκειμένου ο καθαριστής αέρας να είναι αποτελεσματικός.  Εάν ο καθαριστής αέρα είναι μικρό για το 

δωμάτιό σας, τότε δε θα έχετε τα σωστά αποτελέσματα.

Ο MeacoClean CA-HEPA 119x5  μπορεί να αφαιρέσει από τον αέρα:

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
Μετρήστε το μήκος, το πλάτος και το ύψος του δωματίου σας σε μέτρα και πολλαπλασιάστε τα τρία μαζί για να σας δώσει το κυβικό όγκο 
του αέρα του δωματίου. Όσες περισσότερες φορές ο αέρας δωματίου περνάει μέσα από τον καθαριστή αέρα, τόσο καθαρότερος θα γίνει.  
Εάν τα συμπτώματα είναι ήπια, τρεις φορές την ώρα, θα είναι μια χαρά, πέντε φορές την ώρα, θα δώσει καλύτερα αποτελέσματα. Εάν η 
αλλεργία σας είναι σοβαρή, θα πρέπει να υπολογίσετε επτά ή οκτώ φορές αλλαγή του αέρα ανά ώρα .

Η μέγιστη ροή αέρα ανά ώρα είναι - 595m3 

Οι περισσότεροι άνθρωποι καταλήγουν με έναν καθαριστής αέρα που είναι πάρα πολύ μικρός για το δωμάτιό τους και με ένα φίλτρο που 
δεν καθαρίζει σωστά τα αλλεργιογόνα από τον αέρα. Χρησιμοποιώντας τον παραπάνω πίνακα θα διασφαλίσετε ότι θα έχετε το σωστό 
καθαριστή αέρα για να κάνει μια πραγματική διαφορά στην ποιότητα της ζωής σας.

Μοντέλο Αριθμός αλλαγών αέρα ανά ώρα
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ CADR  (Clean Air Delivery Rate)
Ο καθαριστής αέρα MeacoClean CA-HEPA 119x5 έχει δοκιμαστεί και ελεγθεί από ανεξάρτητο εργαστήριο !

Το CADR είναι ένα σεβαστό, ανεξάρτητο, διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο τεστ. Οι παραπάνω εργαστηριακές βαθμολογίες δείχνουν 
πόσο αποτελεσματικό είναι το σύστημα καθαρισμού αέρα. Χρησιμοποιήστε αυτά τα στοιχεία για να συγκρίνετε τον MeacoClean CA-
HEPA 119x5 με άλλα συστήματα καθαρισμού του αέρα, ως μέρος της έρευνας αγοράς σας. Κατά την έρευνα ζητήστε ρυθμούς ροής αέρα 
για να δείτε πόσες φορές την ώρα ο αέρας θα περάσει μέσα από τον καθαριστή αέρα. Εάν άλλοι καθαριστές αέρα χρησιμοποιούν φίλτρο 
ενεργού άνθρακα ρωτήστε πόσο άνθρακα περιλαμβάνει το φίλτρο. Ο MeacoClean CA-HEPA 119x5 χρησιμοποιεί 450 γραμμάρια !

Αποτελέσματα Βαθμού Απόδοσης Καθαρού Αέρα (CADR by AHAM) 

Καπνός Σκόνη Γύρη

CA-HEPA 47x5

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ MeacoClean
Αυτός ο καθαριστής αέρα χρησιμοποιεί ένα σύστημα καθαρισμού πολλών σταδίων. 
1. Το προ-φίλτρο αφαιρεί τα μεγαλύτερα σωματίδια, όπως η σκόνη, από τον αέρα. 
2. Το φίλτρο HEPA μικρότερα αλλεργιογόνα από τον αέρα.
3. Το φίλτρο ενεργού άνθρακα αφαιρεί τις οσμές. 
4. Το υπεριώδες φως (λάμπα UV) λειτουργεί σε συνδυασμό με το φωτοκαταλύτη διοξειδίου του τιτανίου αφαιρεί τα βακτηρίδια, τους 
ιούς, οσμές και πτητικών οργανικών ενώσεων VOCs από τον αέρα. 
5. Ο ιονιστής βοηθάει στην αφαίρεση επιπλέον σκόνης και οσμών από τον αέρα.
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΙΝΕΛΙΕΣ
O καθαριστής αέρα MeacoClean CA-HEPA 119x5 διαθέτει αισθητήρα αιωρούμενων σωματιδίων, που αλλάζει χρώμα του φωτός   

ανάλογα με το πόσο βρώμικος  είναι ο αέρας του δωματίου . Η αυτόματη λειτουργία αυξομειώνει αυτόματα την ταχύτητα 

καθαρισμού του αέρα (ταχύτητα ανεμιστήρα) ανάλογα με το πόσα σωματίδια υπάρχουν στον αέρα. Διαθέτει λειτουργία ύπνου 

(sleep mode) που μειώνει την ταχύτητα του ανεμιστήρα και σβήνει το φως για να εξασφαλίσει ένα καλό βραδινό ύπνο με καθαρό 

αέρα. Το ενισχυμένο φίλτρο ενεργού άνθρακα περιέχει την απίστευτη ποσότητα 450g  για ανώτερη αφαίρεση οσμών.

Τα ενισχυμένα φίλτρα Ενεργού Άνθρακα και HEPA  έχουν μια σφραγίδα ελαστικό παρέμβυσμα για να βεβαιωθείτε ότι δεν 
υπάρχει αέρας που να περνάει μέσα από τον καθαριστή αέρα, χωρίς να έχει καθαριστεί πρώτα.

SPECIFICATIONS

MeacoClean CA-HEPA 119x5

Ροή αέρα Μέγιστη 595m3 ανά ώρα
Επίπεδο θορύβου 29/45/57/62dB

Υπεριώδες φως (UV light) 254 nanometres

Διάρκεια ζωής Λάμπα UV Περίπου 10,000 ώρες

Κατανάλωση ρεύματος 70 watts

Διαστάσεις (ΎΠΒ) 680 x 445 x 238mm

Βάρος 8.3kgs
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ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΕΡΑMeacoClean CA-HEPA 119x5
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