VÝHODY
Beyond Guardian Air je zariadenie určené na redukciu vírusov,
baktérií a iných kontaminantov vo vzduchu a na povrchoch na
ploche až 200m2.
Naša patentovaná vesmírna technológia ActivePure® ničí viac
ako 99 % všetkých kontaminantov vo vzduchu a na povrchoch.
Dezinfikuje povrchy a vzduch, odstraňuje prchavé organické
látky, dym a pachy.
Odstraňuje bežné spúšťače alergií, astmy a dráždivých látok
pre osoby s citlivým imunitným systémom.
Čistí vzduch a odstraňuje pachy bez použitia ozónu.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Beyond Guardian Air

Tichá, prenosná a nepotrebuje inštaláciu.
Technológia

Prevádzka 24/7.
Elektrické

AKO TO FUNGUJE
Technológia ActivePure® využíva svetelné vlny a katalytický
proces na výrobu superoxidových iónov a hydroperoxidov,
ktoré ničia baktérie a vírusy na povrchoch a vo vzduchu.

Mechanické
Výmena vzduchu

Certifikovaná vesmírna technológia neustále chráni a čistí
prostredie okolo vás.

Rozmery

ActivePure® bola testovaná v nezávislých laboratóriách a bola
preukázaná ako účinná na baktérie, vírusy, plesne a huby vo
vzduchu a na povrchoch.

Hmotnosť
Prevádzková teplota

4 úrovne čistenia:
Ionizácia
Technológia ActivePure®
Uhlíkový filter
Vodeodolný polypropylénový filter
Energeticky úsporná.
Riadená cirkulácia vzduchu.

ActivePure®
Ionizácia
Vstupné napätie: 120 VAC 60 Hz
Spotreba: 23 W - 80 W
Motor: 230 VAC 0,28 A
Prietok vzduchu: 220 m3/h - 700 m3/h
od 32m2 pri 4.2 ACH
až po 200 m2 pri 1.0 ACH
590 mm x 500 mm x 275 mm
15,5 kg
-1°C - 35°C

Pokrytie

200 m2

Záruka

3 roky

HLAVNÉ PREDNOSTI
Jediná čistička vzduchu na trhu, ktorá používa exkluzívnu
kombináciu technológií vrátane generovania iónov,
lepšieho-ako-HEPA filtra, fotokatalytickej oxidácie a našej
vlastnej technológie ActivePure® k zachyteniu 99,97 % častíc o
veľkosti 0.1 mikrónu.

230 V: 00648 Model: F159F

ACH - výmena vzduchu za hodinu

2017 SPACE TECHNOLOGY
HALL OF FAME INDUCTEE

PROUDLY DESIGNED,
DEVELOPED AND
ENGINEERED IN THE USA.

Technológia ActivePure® zabudovaná do každého zariadenia Beyond
Guardian Air je založená na variácii technológie pôvodne vyvinutej na
použitie na Medzinárodnej vesmírnej stanici a je uznávaná ako exkluzívna
Certified Space Technology ™ vo svojej kategórii.

