
healthy
oczyszczacz powietrza
bezpieczny, przepływowy oczyszczacz powietrza do budek akustycznych 
oferowany cennikowo, jako opcja do budek akustycznych 
Treehouse Glass i Quadra Standing Box

Oczyszczacz zasysa powietrze i przepuszcza je przez płytkę z dwutlenku tytanu, która łączy 
się ze światłem UVA, wyzwalając reakcję fotokatalizy. Ta reakcja eliminuje szkodliwe bakterie i 
wirusy z powietrza.

Działa na połączeniu dwóch składowych:

ULTRAFIOLET UVA  
Światło UVA emitowane przez oczyszczacz inicjuje reakcje fotokatalizy, w wyniku której szkodliwe 
związki organiczne i nieorganiczne rozpadają się na zupełnie obojętne produkty. Fotokataliza to 
skuteczna metoda oczyszczania powietrza pod wpływem światła widzialnego.

FILTR TiO2
Ditlenek tytanu, dzięki reakcji fotokatalitycznej sprawia, że wirusobójcze i bakteriobójcze działanie 
światła UV jest zwielokrotnione.



0.2 kg

2W 6.5 m3 h

UV
LED

precise

Działanie dezynfekujące zweryfikowane przez niezależne 
testy laboratoryjne zgodnie z GB/T 18801-2015.

Skutecznie eliminuje do 99% szkodliwych 
wirusów, bakterii oraz zapachów. Ma 
działanie antybakteryjne i jest skuteczny 
przeciwko niektórym grzybom. 

zabija 99.9% wirusów

Światło UVA reaguje z płytką z dwutlenku 
tytanu i tworzy reakcję fotoniczno-katalityczną, 
która oczyszcza powietrze w budce. Płytkę 
z dwutlenkiem tytanu można łatwo wyjąć i 
oczyścić, bez konieczności wymiany.

światło UVA

Dane techniczne:

ciche działanie
tylko 25 dB 

niskie średnie
zużycie energii

wydajność do 6,5 m3/h (powietrze 
w budce jednoosobowej zdezynfe-
kowane po ok. 20 minutach)

waga mały rozmiar
80x80x50 mm

certyfikat CE producenta

Działanie dezynfekujące:
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Montaż

Oczyszczacz znajduje się w budce pod blatem. Podłączenie pod gniazdo 230V za pomocą 
ładowarki USB-C. Przewód wyprowadzony jest pomiędzy skrzynią blatu a blatem (w budkach 
jednoosobowych) lub przez specjalny otwór w panelu multimedialnym (w budkach dwu- i 
czteroosobowych). 

Instrukcja dla użytkowników

Urządzenie jest proste w eksploatacji – po podłączeniu automatycznie filtruje powietrze bez 
konieczności włączania/ wyłączania. Raz na 2 miesiące należy przepłukać filtr wodą i umieścić 
z powrotem w urządzeniu. Nie ma konieczności wymiany filtra, wystarczy jego regularne 
czyszczenie. 

Czyszczenie

Filtr w oczyszczaczu powietrza płukać pod bieżącą wodą raz na dwa miesiące i po wysuszeniu 
z powrotem montować w oczyszczaczu zgodnie z poniższą instrukcją.
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