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Układ AirPure instalowany w jednostkach wewnętrznych systemu Hisense VRF stanowi
unikalne rozwiązanie do oczyszczania powietrza. Skutecznie usuwa różne zanieczyszczenia,
hamuje rozwój bakterii i wirusów w powietrzu. AirPure wytwarza jony ujemne w celu
oczyszczania klimatyzowanego powietrza, co zapewnia bezpieczeństwo i zdrowie osób w nim
przebywających.

      

  

  

  

Antybakteryjny i antywirusowy
Zestaw AirPure zapewnia skuteczne hamowanie rozwoju bakterii i wirusów znajdujących się w
powietrzu, zapewniając czyste i świeże powietrze do oddychania.
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Antyalergiczny
Zestaw AirPure usuwa również z powietrza pyłki, roztocza i inne alergeny, zmniejszając ryzyko
występowania reakcji alergicznych u osób przebywających w pomieszczeniu.

  

  

Antypleśniowy
Zestaw AirPure skutecznie zapobiega rozmnażaniu się pleśni w domu, pomagając tworzyć
zdrowe i komfortowe otoczenie.

  

  

Usuwanie zapachów
Jeśli w domu znajduje się zwierzę domowe lub osoba paląca, łatwo może dochodzić do
powstawania nieprzyjemnych zapachów. Zestaw AirPure działa jak odświeżacz powietrza,
usuwając te zapachy za pomocą reakcji chemicznej i zapewniając świeże i czyste powietrze w
domu.

  

  

Usuwanie cząstek PM2,5
Zestaw AirPure może generować wiele jonów ujemnych w celu wychwytywania zawieszonych
w powietrzu cząstek PM2,5 i przyspieszenia ich opadania. Jony ujemne powodują również
sterylizowanie osadzonych na cząstkach zarazków, zapewniając w ten sposób oczyszczanie
powietrza.
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Usuwanie formaldehydu
Zestaw AirPure może rozkładać szkodliwy formaldehyd na dwutlenek węgla i wodę,
zapewniając oczyszczanie powietrza w dowolnym miejscu i czasie.

  

Zastosowanie
Jednostki wewnętrzne Hisense VRF wyposażone w zestaw AirPure mogą uwalniać wiele jonów
ujemnych. Te ujemne jony są rozprowadzane w całym pomieszczeniu przez strumień
klimatyzowanego powietrza, co zapewnia jednocześnie klimatyzację pomieszczenia i
oczyszczanie powietrza. Zestaw można instalować w wybranych jednostkach wewnętrznych:

    
    -  Jednostki kasetonowe 4-kierunkowe  
    -  Jednostki kasetonowe 4-kierunkowe mini  
    -  Jednostki sufitowe kanałowe obniżone (silnik DC i AC)  
    -  Jednostki konsolowe  
    -  Jednostki sufitowe kanałowe  

  

  

  

https://www.hisense-klima.pl/
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