


Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ* ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ 
ΠΟΥ ΔΟΚΙΜΑΖΕΤΑΙ ΜΕ SARS-CoV-2, 
ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ ΑΠΟ ΙΟΥΣ

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όταν ο καθαριστής αέρα λειτουργεί στην 3η 
βαθμίδα (ταχύτητα ροής αέρα 360m³/hr) με υψηλή συγκέντρωση ιού SARS-
CoV-2 στο περιβάλλον (ct20-ct25), η συσκευή φιλτράρει το 99% των ιών 
SARS-CoV-2 στα σταγονίδια αέρα.

*Τα στοιχεία προέρχονται από έρευνά μας στο διαδίκτυο



Τα συστήματα καθαρισμού αέρα παράγονται 
με υψηλής τεχνολογίας φίλτρα HEPA που 
βελτιώνουν την ποιότητα του αέρα που 
αναπνέουμε σε εσωτερικούς χώρους και 
προστατεύουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα 
από ιούς και βακτήρια.

Χάρη στο μοναδικό σύστημα πολλαπλών 
φίλτρων, οι Συσκευές Καθαρισμού Αέρα 
καθαρίζουν τον αέρα στο περιβάλλον από 
επιβλαβή βακτήρια, ιούς, σκόνη, χημικούς 
αέριους ρύπους  και ανεπιθύμητες οσμές.

HEPA H14

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Αέρα
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ



ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ;

Οι συσκευές καθαρισμού αέρα είναι συσκευές που με τη χρήση 

ειδικών φίλτρων καθαρίζουν την ατμόσφαιρα ενός χώρου από 

σωματίδια ρυπαντών, όπως βακτήρια, ιούς και αλλεργιογόνα, 

βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα αέρα του εσωτερικού χώρου. 

Οι συσκευές αυτές δρουν ευεργετικά σε ασθενείς με αλλεργίες και 

άσθμα, ενώ χρησιμοποιούνται επίσης για τη μείωση της 

συγκέντρωσης ή την απομάκρυνση ρυπαντών όπως  ο καπνός του 

τσιγάρου, οι χημικοί ρύποι, η σκόνη, το χώμα, ο καπνός και οι 

αλλεργιογόνες ουσίες.



Μέθοδοι

Ακτινοβολία UVC

Ακτινοβολία UVC +  
Φίλτρο HEPA

Οζονισμός

Φίλτρο HEPA

Εφαρμογή

Χρησιμοποιείται μόνο σε 
περιβάλλον χωρίς 
παρουσία ανθρώπων.

Ταυτόχρονη χρήση 
φίλτρου HEPA και 
ακτινοβολίας UVC.

Ιόντα όζοντος εκπέμπονται 
στον αέρα με χρήση 
γεννήτριας όζοντος.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
με ασφάλεια σε χώρους με 
παρουσία ανθρώπων.

Πέραν των επιβλαβών συνεπειών της έκθεσης σε ακτινοβολία UVC, οι λάμπες UVC αλληλεπιδρούν 
με τον αέρα και εκπέμπουν στο περιβάλλον O3 (όζον) το οποίο έδρα τοξικά στους πνεύμονες. Οι 
ακτίνες UVC αναιρούν τις ιδιότητες του Φίλτρου HEPA στις συσκευές με σύγχρονη χρήση τους.

Η εισπνοή όζοντος βλάπτει τους πνεύμονες. Προκαλεί πόνο στο στήθος, βήχα, δύσπνοια και ερεθισμό στον 
λαιμό. Υγιείς άνθρωποι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αναπνευστικά προβλήματα μετά από έκθεση σε όζον. Η 
υψηλή ένταση ή διάρκεια της έκθεσης είναι ακόμα πιο επιβλαβής για την υγεία και την πορεία της ανάρρωσης.

Η έκθεση σε ακτινοβολία UVC  συνδέεται με κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, καταρράκτη και 
τύφλωσης.

Δεν υπάρχει κανένας γνωστός κίνδυνος για την υγεία.

Μειονεκτήματα

ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ



ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ 

Είναι γνωστό ότι τα Φίλτρα HEPA φιλτράρουν σωματίδια μεγέθους 
μικρότερου των 0,3 microns, με αποτελεσματικότητα 99,97%. Για να 
επιτευχθεί αυτό το επίπεδο αποτελεσματικότητας από ένα Φίλτρο 
HEPA απαιτείται ειδικός σχεδιασμός.

• Φίλτρα με τη μέγιστη επιφάνεια φιλτραρίσματος που ενδείκνυται 
για τη συσκευή, τα οποία ακολουθούν τα πρότυπα EN-1822 και 
διαθέτουν πιστοποίηση Eurovent. (6,1 m² για το μοντέλο N90).

• Οι τιμές CADR, που αποτελούν δείκτες απόδοσης της συσκευής, 
έχουν μετρηθεί με δοκιμές σε περιβάλλον δωματίου και δεν 
προέρχονται από θεωρητική εκτίμηση.

• Διαθέτουμε το χαμηλότερο επίπεδο θορύβου στην κατηγορία 
κάθε συσκευής. 

• Με βηματικούς κινητήρες 5 ρυθμίσεων και σχεδιασμό φιλικό 
προς το περιβάλλον.
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Οι συσκευές μας χρησιμοποιούν μηχανισμούς λειτουργίας με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και υψηλή απόδοση, 
και συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης “ECO-Design”.

Τα Συστήματα Καθαρισμού Αέρα FROUMANN έχουν σχεδιαστεί από 
έμπειρους μηχανικούς στο Εργαστήριο Έρευνας και Ανάπτυξης της 
εταιρείας μας, και ακολουθούν τα παρακάτω σημαντικά κριτήρια.

▪ Χρησιμοποιούν το κατάλληλο φίλτρο, True HEPA H14, με επαρκή επιφάνεια φιλτραρίσματος 
ανάλογη με τις δυνατότητες της συσκευής.

▪ Η χαμηλή ταχύτητα ροής του αέρα (<0.45 m/s) μέσα από το φίλτρο συγκρατεί στο φίλτρο τα 
μικρά σωματίδια μεγέθους 0,3-microns καθώς επιτρέπει τη σωστή χρήση του μηχανισμού 
διάχυσης του φίλτρου HEPA.

▪ Ο αέρας που εξέρχεται από το φίλτρο HEPA αποκτά επιτάχυνση στην έξοδο του φίλτρου 
εξασφαλίζοντας έτσι τη διάχυσή του σε ολόκληρο τον χώρο.

▪ Με την τοποθέτηση του προ-φίλτρου F8 μπροστά από το φίλτρο HEPA, η ζωή του φίλτρου 
HEPA παρατείνεται. Ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα  φιλτράρει τις πτητικές οργανικές ενώσεις 
και τις ανεπιθύμητες οσμές από το περιβάλλον.

▪ Η γραμμική ροή στις συσκευές μας έχει σχεδιαστεί με ανάλυση CFD, έτσι ώστε να περνά από 
όλο το φίλτρο HEPA ίση ποσότητα αέρα και σε ίση ταχύτητα, αυξάνοντας έτσι την 
αποτελεσματικότητα του φίλτρου.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΟΥΝ 
ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΑΠΟ
0,3 MICRONS

Σωματίδια μεγέθους μικρότερου από 10 microns μπορούν 
να παραμείνουν αιωρούμενα στον αέρα για διάστημα έως 
και 3 ώρες.

Το μέγεθος των ιών κυμαίνεται μεταξύ 0,2 - 3 microns και 
τα μεγέθη των βακτηρίων κυμαίνονται μεταξύ 1,5 - 3 
microns.

Τα βακτήρια και οι ιοί δεν μπορούν εντούτοις να κινηθούν 
αυτόνομα στον αέρα. Αιωρούνται προσκολλώμενα σε 
σωματίδια του αέρα και σε βιοαερολύματα που 
διαδίδονται από το στόμα.

Έτσι, το μέγεθος των ιών και των βακτηρίων φτάνει να 
ξεπερνά τα 0,3 microns ανάλογα με το μέγεθος του 
σωματιδίου όπου έχουν προσκολληθεί, και μπορούν να 
συγκρατηθούν αποτελεσματικά από τα φίλτρα HEPA.



ΓΙΑΤΙ Ο 
ΚΑΘΑΡΟΣ Αέρας ΕΙΝΑΙ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ

Σύμφωνα με μελέτες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο κίνδυνος ασθενειών 
του αναπνευστικού, όπως παράλυση, καρδιακή νόσος, καρκίνος του πνεύμονα 
και άσθμα, μπορεί να μειωθεί αναπνέοντας καθαρότερο αέρα. Οι καθαριστές 
αέρα απαλλάσσουν από τους αερόφερτους ρύπους, άρα μειώνουν σημαντικά 
τους επιβλαβείς για την υγεία παράγοντες που σχετίζονται με την κακή ποιότητα 
αέρα σε κλειστούς χώρους.

Οι αλλεργίες και το άσθμα είναι δύο από τα σοβαρότερα προβλήματα που 
προκαλεί η κακή Ποιότητα Εσωτερικού Αέρα (ΙAQ - Internal Air Quality) σε 
ενηλίκους και παιδιά. Δεν υπάρχει τρόπος ανίχνευσης ουσιών όπως σκόνη, χώμα, 
καπνός και σωματίδια γύρης που επικάθονται συνήθως στα έπιπλα σε κλειστούς 
χώρους. Η απομάκρυνση των αερόφερτων σωματιδίων και των αναπνευστικών 
ιών μπορεί να μειώσει ή να μηδενίσει τα αρνητικά αποτελέσματα του μολυσμένου 
αέρα. Αναπνέοντας φρέσκο αέρα διατηρείτε υγιές το αναπνευστικό σας 
σύστημα.

Σήμερα περνάμε πολύ χρόνο σε κλειστούς χώρους όπως εστιατόρια, καφετέριες, 
γραφεία ανοιχτής διάταξης, αεροδρόμια. Έρευνες δείχνουν ότι η κόπωση, οι 
αλλεργίες και τα συχνά περιστατικά γρίπης οφείλονται στην κακή ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα.

Η κακή ποιότητα αέρα στους εσωτερικούς χώρους επηρεάζει αρνητικά την υγεία μας.



Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να διατηρείται καθαρός ο 
αέρας που αναπνέουμε.

Για το σοβαρό αυτό ζήτημα διεθνούς σημασίας, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση δημοσίευσε τα Πρότυπα Ποιότητας Αέρα. Η Υπηρεσία 
Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA - Enviromental 
Protection Agency) διεξήγαγε επίσης μελέτη για τα επιθυμητά 
επίπεδα καθαρότητας αέρα και τους δείκτες που αφορούν τον 
αέρα που αναπνέουμε σε εσωτερικούς χώρους, και δημοσίευσε 
τις τιμές που αντιστοιχούν στα διαφορετικά επίπεδα ποιότητας 
αέρα.

Ο πίνακας της EPA, με χρωματικές κατηγορίες που αντιστοιχούν 
στα επίπεδα καθαρότητας του αέρα, δείχνει το επιθυμητό 
εύρος τιμών που θα πρέπει να μετρώνται στον αέρα που 
αναπνέουμε.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ Αέρα ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ

0,0 – 12,0

12,1 – 35,4

35,5 – 55,4

55,5 – 150,4

150,5 – 250,4

250,5 – 350,4

350,5 – 500

Εύρος Τιμών
(μg/m³, μέσος όρος 24-ωρου)

Καλή

Μέτρια

Ανθυγιεινή για Ευπαθείς Ομάδες

Επιβλαβής για την Υγεία

Πολύ Επιβλαβής για την Υγεία

Επικίνδυνη κατά την Εισπνοή

Δείκτης Ποιότητας Αέρα

PM2.5 : Σωματίδια μικρότερα από 2,5 micrometers
PM10 : Σωματίδια μικρότερα από 10 micrometers
PPM : 1 μονάδα ανά εκατομμύριο συνολικής συγκέντρωσης της ουσίας σε ένα μίγμα ισούται με 1 ppm.



ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Αέρα Οι μετρήσεις δείχνουν ότι τα συστήματα καθαρισμού αέρα μειώνουν τα σωματίδια 

διαμέτρου PM 2,5 σε χώρους εμβαδού 50m2 από 35 micrograms/m3 σε 5 
micrograms/m3 μέσα σε 30 λεπτά.



ΦΙΛΤΡΟ HEPA H14

HEPA H14

Τα φίλτρα HEPA κατασκευασμένα από υαλοβάμβακα 
έχουν την ιδιότητα να φιλτράρουν σωματίδια, ακόμα και 
μεγέθους μικρότερου των 0,3 microns. Παρέχουν 
ιδιαίτερα υψηλή απόδοση φιλτραρίσματος από 99% έως 
99,97%.

Σας προσφέρουν έτσι ένα ασύγκριτα υψηλό επίπεδο 
ποιότητας αέρα.

Επιστημονικές μελέτες απέδειξαν ότι τα Φίλτρα HEPA 
H14 φιλτράρουν τον Κορονοϊό από τον αέρα.*

ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΑ ΑΕΡΟΦΕΡΤΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΡΥΠΩΝ 
ΚΑΤΑ 99%

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τα Πρότυπα BS EN 1822-
1:2019



ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΘΡΑΚΑ

Τα φίλτρα ενεργού άνθρακα επιτυγχάνουν το 
διαχωρισμό των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC -
Volatile Organic Compounds), οσμών και άλλων 
αερόφερτων ρύπων από τον ατμοσφαιρικό αέρα.

Χρησιμοποιούνται για να φιλτράρουν τις VOC που 
απελευθερώνονται στον ατμοσφαιρικό αέρα και να 
απομακρύνουν τις ανεπιθύμητες οσμές όπως ο 
ιδρώτας.

ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΘΡΑΚΑ



ΦΙΛΤΡΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ F8 

Το φίλτρο σωματιδίων χρησιμοποιείται για να 
συλλέγει τα μεγάλα σωματίδια και να προστατεύει το 
φίλτρο HEPA, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα του 
αέρα μέσω του προ-φιλτραρίσματος.

Ο σχεδιασμός του φίλτρου σωματιδίων του επιτρέπει 
να λειτουργεί σε συνδυασμό με τα άλλα φίλτρα και 
την κυψέλη καθαρισμού αέρα.

ΦΙΛΤΡΟ 
ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ F8



Ο αέρας σε εσωτερικούς χώρους είναι συνήθως χαμηλής 
ποιότητας εξαιτίας εσωτερικών και εξωτερικών ρυπογόνων 
παραγόντων, με αποτέλεσμα να γίνεται επικίνδυνος για τον 
άνθρωπο που τον αναπνέει. Στις πηγές των ρύπων 
εξωτερικής προέλευσης περιλαμβάνονται: πολυσύχναστες 
οδοί, σταθμοί λεωφορείων, χώροι στάθμευσης δίπλα σε 
κτίρια, σιδηροδρομικοί σταθμοί, αεροδρόμια, εργοστάσια 
και βιοτεχνίες, καλλιέργειες και άλλα. Τα συστήματα 
κλιματισμού που δεν συντηρούνται σωστά, τα υλικά 
γραφείου και κατασκευαστικά υλικά, τα φωτοτυπικά 
μηχανήματα και οι εκτυπωτές laser μετατρέπονται σε πηγές 
ρύπων που εκπέμπονται σε μορφή στερεών σωματιδίων ή 
αερίων στους εσωτερικούς χώρους.

Το Σύνδρομο Άρρωστων Κτιρίων (Sick Building Syndrome -
SBS) απαντάται συχνά ως αποτέλεσμα της ρύπανσης. Η 
Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ ορίζει το 
σύνδρομο ως “αιφνίδια προβλήματα υγείας που φαίνεται 
να σχετίζονται με τον χρόνο παραμονής στο κτίριο”. Σε 
άτομα με το σύνδρομο αυτό συχνά δεν μπορεί να 
διαγνωσθεί μία συγκεκριμένη ασθένεια.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ και ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ και ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΡΟΥΧΩΝ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ και ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ



Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ενώ 
πολλοί παράγοντες έχουν ως αποτέλεσμα την 
εμφάνιση SBS, τα προβλήματα του αέρα στους 
εσωτερικούς χώρους προκύπτουν σε τουλάχιστον 
30% των κτιρίων επαγγελματικής χρήσης.

Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε από το Lawrence 
Berkeley National Laboratory, αναφέρεται ότι 23% 
των εργαζόμενων σε γραφεία αντιμετωπίζουν 
συμπτώματα που σχετίζονται με το σύνδρομο SBS, 
και η αποδοτικότητα στην εργασία τους μειώνεται 
σε γενικές γραμμές κατά 2%.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ και ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΑ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ



ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Σ Χ Ο Λ Ε Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α  Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Α

Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Α

Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ε Σ

Κ Λ Ι Ν Ι Κ Ε Σ



Τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία μας καθαρίζουν 
τα φίλτρα κάθε 6 μήνες και τα αντικαθιστούν όταν 
είναι απαραίτητο.

Τα συνεργεία μας έρχονται στον χώρο σας για 
αντικατάσταση φίλτρων και άλλες εργασίες 
συντήρησης. Παρέχουμε επαγγελματικές 
υπηρεσίες με εξειδικευμένες ομάδες 
συντηρητών.

Με τακτική συντήρηση, σας παρέχουμε 
χώρους ασφαλέστερους για την αναπνοή 
σας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

N100 N90 N80N100 SDS N90 SDS



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ N100 SDS N90 SDS

Μέγιστη Επιφάνεια Χρήσης
1000 m3 600 m3

330 m2 (Με ύψος ταβανιού 3m) 200 m2 (Με ύψος ταβανιού 3m)

Ψηφιακή Σήμανση 24 inch LG LCD 24 inch LG LCD

Πίνακας Ελέγχου Λειτουργία Αφής Λειτουργία Αφής

Ταχύτητα Ανεμιστήρα 5 Βαθμίδες Λειτουργίας 5 Βαθμίδες Λειτουργίας

Διαστάσεις 580x580x180 mm 580x580x165 mm

Χρώμα Μαύρο Μαύρο

Τροχήλατη Βάση

Οθόνη Αφής

Τηλεχειριστήριο

Ένδειξη Αντικατάστασης Φίλτρου

Κλείδωμα Ασφαλείας για Παιδιά

Πιστοποιήσεις ECARF, CE, CB, EMC, RoHS, Eurovent, ECARF ECARF, CE, CB, EMC, RoHS, Eurovent, ECARF

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

Φίλτρο HEPA H14 h:200 mm H14 h:100 mm

Φίλτρο Σωματιδίων F8

Φίλτρο Άνθρακα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τάση 220-240V, 50/60 Hz 220-240V, 50/60 Hz

Τύπος Ανεμιστήρα Φυγοκεντρικός EC Φυγοκεντρικός AC

Μέγιστο Επίπεδο Θορύβου 59,6 dB(A) 57 dB(A)

Ισχύς 340 W/H 140W/H

Κατανάλωση Ρεύματος SDS 55W/H 55W/H

Υλικό Περιβλήματος Γυαλί/Μέταλλο Γυαλί/Μέταλλο

Ροή Αέρα 1000 m3/H 600m3/H

Βάρος 111 kg 96 kg

Τεστ Μόνωσης

Κατάταξη / Κατηγορία EN 1822

CADR (Μικροσωματίδια – PM2,5) 2202 cfm 845 cfm

CADR (Καπνός) 2083 cfm 1389 cfm

M
OD

EL
S

N100 SDS N90 SDS



N80

N100 N90

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ N100 N90 N80

Μέγιστη Επιφάνεια Χρήσης
1000 m3 600 m3 300 m3

330 m2 (Με ύψος ταβανιού 3m) 200 m2 (Με ύψος ταβανιού 3m) 100 m2 (Με ύψος ταβανιού 3m)

Ψηφιακή Σήμανση Όχι Όχι Όχι

Πίνακας Ελέγχου Λειτουργία Αφής Λειτουργία Αφής Λειτουργία Αφής

Ταχύτητα Ανεμιστήρα 5 Βαθμίδες Λειτουργίας 5 Βαθμίδες Λειτουργίας 5 Βαθμίδες Λειτουργίας

Διαστάσεις 580x580x180 mm 580x580x165 mm 441x297x64 mm

Χρώμα Μαύρο Μαύρο Μεταλλικό γκρι

Τροχήλατη Βάση
Δυνατότητα στερέωσης στον τοίχο ή επιδαπέδιας χρήσης 
στη βάση του.

Οθόνη Αφής

Τηλεχειριστήριο

Ένδειξη Αντικατάστασης Φίλτρου

Κλείδωμα Ασφαλείας για Παιδιά

Πιστοποιήσεις ECARF, CE, CB, EMC, RoHS, Eurovent, ECARF ECARF, CE, CB, EMC, RoHS, Eurovent, ECARF ECARF, CE, CB, EMC, RoHS, Eurovent, ECARF

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

Φίλτρο HEPA H14 h:200 mm H14 h:100 mm H14 h:66 mm

Φίλτρο σωματιδίων F8

Φίλτρο Άνθρακα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τάση 220-240V, 50/60 Hz 220-240V, 50/60 Hz 220-240V, 50/60 Hz

Τύπος Ανεμιστήρα Φυγοκεντρικός EC Φυγοκεντρικός AC Φυγοκεντρικός AC

Μέγιστο Επίπεδο Θορύβου 59,6 dB(A) 57 dB(A) 52 dB(A)

Ισχύς 340 W/H 140 W/H 64 W/H

Υλικό Περιβλήματος Γυαλί/Μέταλλο Γυαλί/Μέταλλο Γυαλί/Μέταλλο

Ροή Αέρα 1000 m3/H 600 m3/H 300 m3/H

Βάρος 111 kg 96 kg 18 kg

Τεστ Μόνωσης

Κατάταξη EN 1822

CADR (Μικροσωματίδια – PM2,5) 2202 cfm 845 cfm 531 cfm

CADR (Καπνός) 2083 cfm 1389 cfm 555 cfm

M
OD

EL
S



Σύμφωνα με ανάλυση που πραγματοποίησε το 
Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Hacettepe, για 
τις συσκευές N80, N90 και N100 ο ρυθμός 
φιλτραρίσματος των μικροοργανισμών σε 1m3 

αέρα κυμαίνεται μεταξύ του ελάχιστου 
98,84% και του μέγιστου 100%.

98,84%

100%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ HACETTEPE



ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ HEPA

Προστατεύει από ιούς όσο η 
ιατρική μάσκα.

Λόγω της επιδημίας COVID-19, η οποία εξαπλώθηκε διεθνώς αλλά και στη 
χώρα μας, το κριτήριο της ποιότητας του αέρα που αναπνέουμε και του 
σωστού καθαρισμού του αποκτά πλέον μεγαλύτερη σημασία, ιδίως σε 
δημόσιους χώρους. Η χρήση ιατρικών μασκών στην καθημερινή ζωή έχει
γίνει πλέον υποχρεωτική, και οι μάσκες αυτές εκτιμάται ότι εμποδίζουν τη 
μικροβιακή μετάδοση κατά 98% με βάση τα ισχύοντα πρότυπα. Ο έλεγχος
του μικροβιακού φορτίου στην ατμόσφαιρα είναι εξίσου σημαντικός με τη 
χρήση μάσκας.

Ανάλυση του ανεξάρτητου μικροβιολογικού εργαστηρίου Microbiota έδειξε 
ότι το μοντέλο καθαρισμού αέρα Ν90 μείωσε το μικροβιακό φορτίο στην 
ατμόσφαιρα σε επίπεδα μεταξύ 85-99% και καθάρισε τον αέρα.



ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ 
HEPA ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Ν90 και N100

Οι ερευνητές της Microbiota μελέτησαν την απόδοση των 
συσκευών καθαρισμού αέρα N90 και N100 σε κλειστό χώρο χωρίς 
κυκλοφορία αέρα.

Η αξιολόγηση της απόδοσης των φίλτρων Ηepa και  το αποτέλεσμα 
της ανάλυσης έδειξαν ότι 98% του βακτηριακού φορτίου και 100% 
του φορτίου μυκήτων/μούχλας στην έξοδο του φίλτρου HEPA 
μειώθηκαν όταν το μοντέλο N90 λειτουργούσε στην 3η βαθμίδα, 
ενώ 99% του βακτηριακού φορτίου και 100% του φορτίου 
μυκήτων/μούχλας στην έξοδο του φίλτρου HEPA μειώθηκαν όταν η 
συσκευή λειτουργούσε στην 5η βαθμίδα. 

Τα ίδια πειράματα έγιναν για το μοντέλο N100 και έδειξαν ότι 98% 
του βακτηριακού φορτίου και 97% του φορτίου μυκήτων/μούχλας 
στην έξοδο του φίλτρου HEPA μειώθηκαν στην 3η βαθμίδα, ενώ 
99% του βακτηριακού φορτίου και 100% του φορτίου 
μυκήτων/μούχλας στην έξοδο του φίλτρου HEPA μειώθηκαν στην 
5η βαθμίδα.



Οι εργαστηριακοί έλεγχοι της συσκευής Medical Class N90 πραγματοποιήθηκαν από 15 διεθνείς 
επιστήμονες και τεχνικούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ερευνών Αλλεργίας (European Allergy 
Research Foundation Center - ECARF) σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας του ECARF. 

Το μοντέλο καθαριστή αέρα N90 πέρασε με επιτυχία τις δοκιμές και εξασφάλισε το 
πιστοποιητικό ECARF “Επιτυχούς ποιοτικού ελέγχου για την αξιοπιστία συσκευής κατάλληλης για 
άτομα με αλλεργίες” (“Reliable device allergy-friendly quality tested”).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΤΥΠΑ



2014/35/EU
The LowVoltage  
Directive (LVD)

2014/30/AB
Elektromanyetik  

Uyumluluk Yönetmeliği

EC/EN 60335-1, Πρότυπα Ασφαλείας για Οικιακές και συναφείς ηλεκτρικές συσκευές

IEC/EN 60335-2-65, Οικιακές και συναφείς ηλεκτρικές συσκευές- Ασφάλεια –Μέρος 2 – 65: Ειδικές απαιτήσεις για συσκευές καθαρισμού αέρα
EN 55014-1, Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα - Απαιτήσεις για οικιακές συσκευές, ηλεκτρικά εργαλεία και συναφείς συσκευές - Μέρος 1: Εκπομπή

EN 55014-2, Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα - Απαιτήσεις για οικιακές συσκευές, ηλεκτρικά εργαλεία και συναφείς συσκευές  
Μέρος 2: Ανοσία - Πρότυπο οικογένειας προϊόντων

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΤΥΠΑ



www.supplies-solutions.gr instagram: https://www.instagram.com/supplies_solutions/fb: https://el-gr.facebook.com/Suppliessolutions/e-mail: info@supplies-solutions.gr 

Αδμήτου 17Β, 562 24, Εύοσμος, Θεσσαλονίκη


