
9 9 %  Ч И С Т   В Ъ З Д У Х

Медицински клас, ултратънък пречиствател на въздух

о т    T R A N E



Функции и особености

Патентована мулти-вентилаторна
технология Използването на няколко 
вентилатора увеличава площта на засмукване  
и създава по-силен изходящ поток. Това 
довежда до 5 пъти по-висока ефективност в 
сравнение с пречиствател с един вентилатор.

Сензор за прах
Сензор произведен в Япония
с най-високо качество

Режим за сън
Безшумна работа, докато уреда все 
още пречиства. Това създава 
комфортна среда за сън.

Модул за качество на въздуха
Високо-ефективни лазерни сензори, 
PM1,0, PM2,5, PM10 сензори и 
наблюдение за замърсяване в 
интериора.

Таймер за смяна на филтъра
Интелигентно отчитане на оставащия 
живот на филтъра. Когато възникне нужда 
от подмяната му, уреда автоматично ще ви 
напомни за това. Филтрите имат осреднен 
живот от 1500 часа.

Функция таймер
Програмируем и удобен таймер
за всички ваши нужди.

Ултравиолетови лампи
Всички уреди са оборудвани с UV лампи 
достигащи 4 броя при по-големите модели. 
Ултравиеолетовата светлина подпомага 
унищожаването на бактериите за 
още по-чист въздух.

















Отрицателно заредените ЙОНИ се привличат електростатично към 
положително заредените ЙОНИ на Коронавируса (вкл. Covid-19)

Те се сблъскват и разбиват ДНК структурата им
Така  се разбиват опасните Коронавируси (вкл. Covid-19) и Бактерии 
във въздуха като спират да са опасни. Малките ЙОНИ на вируса сега 
са по-големи защото отрицателните ЙОНИ са свързани с тях и така 

по-лесно могат да бъдат прихванати от филтриращата система.

"Добрите" ЙОНИ сега се свързват с "Лошите" ЙОНИ
Въздуха вече е по-безопасен



Ново поколение безчеткови мотори

12V/18W безчетков, правотоков мотор

Защо няколко вентилатора са по-добре от един?
Ниска консумация на енергия, висока ефективност
нисъки шумови нива, голям дебит, удължен живот.



Патент за пречиствателите

Традиционен пречиствател Петентован пречиствател - нов тип

При традиционните пречистватели въздушното налягане създадено от един единствен вентилатор 
издува средната част на филтъра и освен че така го наранява, се откриват фуги по контура му, които 
позволяват преминаване на вредни бактерии, вируси и фини прахови частици да преминат и по този 
начин да намалят качеството на пречистеният въздух.

Новата патентована технология предотвратява тези проблеми като създава равномерно налягане 
върху цялата площ на филтъра, като въздуха се засмуква от много посоки. Ефективността и животът 
на филтъра се увеличават с повече от 50%. Това гарантира 100% пречистване на въздуха.



AXP-800
1021*430*127mm

Площ на помещението до 130M²

Основни параметри

Твърди замърсители CADR 720 (m3/h)
Газообразни замърсители CADR 180 (m3/h)

Твърди замърсители CCM Повече от 12000 P4
Газообразни замърсители CCM Повече от 1500 F4

Енегргийна ефективност на пречистване - твърди зам. Висока ефективност от 10 .2 m3/h. W
Енегргийна ефективност на пречистване - газообр. зам. Висока ефективност, 3.2 m3/h. W

PM2.5 степен на премахване -1h 99.87%
Степен на премахване на бактерии (Staphylococcus alba) -2h 99.66%

Премахване на Формалдехиди -1h 93.30%
Концентрация на Озон няма

Анйони висока концентрация
Скорост на вентилатора при висока степен 1120 ± 20 об./мин

600 ± 20 об./мин

Консумация в режим за сън 8W
Шумово налягане в режим за сън По-малко от 35dB

Скорост на вентилатора в режим за сън
Обхват на дистанционното управление Повече от 6 метра

Изходящ въздух 8 вентилатора
Входящ въздух Метална мрежа с голяма площ

Специален екранен филтър Четири в едно
Конценрация отрицателни йони Повече от 24 милиона на секунда

Елемент “Казчествен въздух” Висока концентрация на отрицателни йони
Режим на филтърна мрежа 6 композитни мрежи с висока плътност

Премахване на бактерии (дължина/сила/брой/живот) Сребърни йони и студено катализиране

Лекота на управление

Защита против прах Прахозащитен
Дръжка Скрита

Сензор за прах Високо прецизен, произведен в Япония
Дисплей за концентрация (PM2.5/въглероден двуокис) Дигитален LCD дисплей

Напомняне за подмяна на филтъра Електронен LCD брояч
Автоматичен режим Интелигентно наблюдение в реално време

Тих режим Да
Защита от деца Да

Таймер Избор от 1-12 часа
Монтаж Стенен

Дистанционно управление Ръчно дистанционно, инфрачервено дистанционно
APP контрол Интелигентен контрол посредством APP

Основни характеристики

цвят Цялостно покритие от сребристо-златно
Област на приложимост (0.07~0.12) * прахови частици CADR

Входна мощност (W) 75W
Uvлампа Опция 2W, Дължина на вълната 253.7mm
Мотор 12V/8W DC безчетков мотор

Шумови нива (dB) Максимум 60dB, минимум 35dB
Характеристика на сензора за прах Лазерен, CP-15-A4-CG

Щепсел Стандартен DIN
Кабел Черен / H05VVH2-F

Консумация в режим на изчакване (W) По-малко от 1W
Нетно тегло (Kg) 13.5

Размер на HEPA филтъра 900x364x20mm
Размер на филтъра за сребърни йони 900x364x15mm
Размер на филтъра с активен въглен 900x364x15mm

Вид филтрация HEPA филтър + активен въглен + сребърни йони
Управление Дистанционно управление

Диапазон на работа

Работен температурен диапазон 0 C -40 C
Температурен диапазон за складиране -10 C -50 C

Височинен диапазон < 3000m
Влажност при работа 10%-90%RH (без кондензация)

Влажност на складиране 10%-90%RH (без кондензация)



AXP-1200
1413*430*127mm

Площ на помещението до 180M²

Основни параметри

Твърди замърсители CADR 1100 (m3/h)
Газообразни замърсители CADR 275 (m3/h)

Твърди замърсители CCM Повече от 12000 P4
Газообразни замърсители CCM Повече от 1500 F4

Енегргийна ефективност на пречистване - твърди зам. Висока ефективност от 10 .2 m3/h. W
Енегргийна ефективност на пречистване - газообр. зам. Висока ефективност, 3.2 m3/h. W

PM2.5 степен на премахване -1h 99.87%
Степен на премахване на бактерии (Staphylococcus alba) -2h 99.66%

Премахване на Формалдехиди -1h 93.30%
Концентрация на Озон няма

Анйони висока концентрация
Скорост на вентилатора при висока степен 1120 ± 20 об./мин

600 ± 20 об./мин

Консумация в режим за сън 12W
Шумово налягане в режим за сън По-малко от 35dB

Скорост на вентилатора в режим за сън
Обхват на дистанционното управление Повече от 6 метра

Изходящ въздух 12 вентилатора
Входящ въздух Метална мрежа с голяма площ

Специален екранен филтър Четири в едно
Конценрация отрицателни йони Повече от 24 милиона на секунда

Елемент “Казчествен въздух” Висока концентрация на отрицателни йони
Режим на филтърна мрежа 6 композитни мрежи с висока плътност

Премахване на бактерии (дължина/сила/брой/живот) Сребърни йони и студено катализиране

Лекота на управление

Защита против прах Прахозащитен
Дръжка Скрита

Сензор за прах Високо прецизен, произведен в Япония
Дисплей за концентрация (PM2.5/въглероден двуокис) Дигитален LCD дисплей

Напомняне за подмяна на филтъра Електронен LCD брояч
Автоматичен режим Интелигентно наблюдение в реално време

Тих режим Да
Защита от деца Да

Таймер Избор от 1-12 часа
Монтаж Стенен

Дистанционно управление Ръчно дистанционно, инфрачервено дистанционно
APP контрол Интелигентен контрол посредством APP

Основни характеристики

цвят Цялостно покритие от сребристо-златно
Област на приложимост (0.07~0.12) * прахови частици CADR

Входна мощност (W) 110W
Uvлампа Опция 2W, Дължина на вълната 253.7mm
Мотор 12V/8W DC безчетков мотор

Шумови нива (dB) Максимум 63dB, минимум 35dB
Характеристика на сензора за прах Лазерен, CP-15-A4-CG

Щепсел Стандартен DIN
Кабел Черен / H05VVH2-F

Консумация в режим на изчакване (W) По-малко от 1W
Нетно тегло (Kg) 19.5

Размер на HEPA филтъра 1300x364x20mm
Размер на филтъра за сребърни йони 1300x364x15mm
Размер на филтъра с активен въглен 1300x364x15mm

Вид филтрация HEPA филтър + активен въглен + сребърни йони
Управление Дистанционно управление

Диапазон на работа

Работен температурен диапазон 0 C -40 C
Температурен диапазон за складиране -10 C -50 C

Височинен диапазон < 3000m
Влажност при работа 10%-90%RH (без кондензация)

Влажност на складиране 10%-90%RH (без кондензация)



AXP-1600
1806*430*127mm

Изглед отзад

Площ на помещението до 240M²

Основни параметри

Твърди замърсители CADR 1500 (m3/h)
Газообразни замърсители CADR 375 (m3/h)

Твърди замърсители CCM Повече от 12000 P4
Газообразни замърсители CCM Повече от 1500 F4

Енегргийна ефективност на пречистване - твърди зам. Висока ефективност от 10 .2 m3/h. W
Енегргийна ефективност на пречистване - газообр. зам. Висока ефективност, 3.2 m3/h. W

PM2.5 степен на премахване -1h 99.87%
Степен на премахване на бактерии (Staphylococcus alba) -2h 99.66%

Премахване на Формалдехиди -1h 93.30%
Концентрация на Озон няма

Анйони висока концентрация
Скорост на вентилатора при висока степен 1120 ± 20 об./мин

600 ± 20 об./мин

Консумация в режим за сън 16W
Шумово налягане в режим за сън По-малко от 35dB

Скорост на вентилатора в режим за сън
Обхват на дистанционното управление Повече от 6 метра

Изходящ въздух 16 вентилатора
Входящ въздух Метална мрежа с голяма площ

Специален екранен филтър Четири в едно
Конценрация отрицателни йони Повече от 24 милиона на секунда

Елемент “Казчествен въздух” Висока концентрация на отрицателни йони
Режим на филтърна мрежа 6 композитни мрежи с висока плътност

Премахване на бактерии (дължина/сила/брой/живот) Сребърни йони и студено катализиране

Лекота на управление

Защита против прах Прахозащитен
Дръжка Скрита

Сензор за прах Високо прецизен, произведен в Япония
Дисплей за концентрация (PM2.5/въглероден двуокис) Дигитален LCD дисплей

Напомняне за подмяна на филтъра Електронен LCD брояч
Автоматичен режим Интелигентно наблюдение в реално време

Тих режим Да
Защита от деца Да

Таймер Избор от 1-12 часа
Монтаж Стенен

Дистанционно управление Ръчно дистанционно, инфрачервено дистанционно
APP контрол Интелигентен контрол посредством APP

Основни характеристики

цвят Цялостно покритие от сребристо-златно
Област на приложимост (0.07~0.12) * прахови частици CADR

Входна мощност (W) 140W
Uvлампа Опция 2W, Дължина на вълната 253.7mm
Мотор 12V/8W DC безчетков мотор

Шумови нива (dB) Максимум 64dB, минимум 35dB
Характеристика на сензора за прах Лазерен, CP-15-A4-CG

Щепсел Стандартен DIN
Кабел Черен / H05VVH2-F

Консумация в режим на изчакване (W) По-малко от 1W
Нетно тегло (Kg) 25

Размер на HEPA филтъра 1700x364x20mm
Размер на филтъра за сребърни йони 1700x364x15mm
Размер на филтъра с активен въглен 1700x364x15mm

Вид филтрация HEPA филтър + активен въглен + сребърни йони
Управление Дистанционно управление

Диапазон на работа

Работен температурен диапазон 0 C -40 C
Температурен диапазон за складиране -10 C -50 C

Височинен диапазон < 3000m
Влажност при работа 10%-90%RH (без кондензация)

Влажност на складиране 10%-90%RH (без кондензация)




