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 میکرون 3.0 تا کوچک بسیار معلق ذرات حذف و جذب قابلیت با 

 مکعب سانتیمتر هر در یون میلیون یک تا محیط اکسیژن افزایش جهت قوی بسیار یونی جذب سیستم به مجهز 

 المپ دارای UV ها میکروارگانیزم و ها کپک ها، قارچ ها، باکتری ها، ویروس حذف جهت  

 دودها و بوها، گازها، جذب قابلیت با اکتیو کربن فیلتر دارای 

 هپا قدرتمند بسیار فیلتر به مجهز (HEPA) مداوم کار سال 2 قابلیت با 

 استفاده در سهولت جهت تایمر دارای 

 فعال اکسیژن)ازن تولید ژنراتور دارای( 

 زدا باکتری فرد منحصربه فیلتر دارای 

 XJ3000مدل  مشخصات فنی 

 سانتی متر 03 × 1..7  × 00 ابعاد

 کیلوگرم 5.4 وزن

(استاندارد اروپا)ولتاژ   AC230V/50Hz 

 W 04  برق مصرفی

 mg/m3 41.0  مقدار تولید اکسیژن فعال

 در هر هفت دقیقه m2 04 فضای پوشش دهی

x . مقدار تولید یون منفی .14441444   /cm3 

 Weak35(dB)med.50(dB)Strong56(dB) میزان صدا

 

  XJ3000 تصفیه هوا مدل دستگاه 
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 1. تا معلق ذرات جذب قابلیت/.. % 

 دود و نامطبوع های بو غبار، و گرد ، سمی ی گازها ، زا بیماری عوامل زا، آلرژی عوامل ها، آالینده کلیهء حذف 

 مینماید منفی یون از سرشار و پاکیزه را محیط هوای که حساس فوق سنسور و باال بسیار یونیزاسیون سیستم. 

  اکسیژن تولید 

 امریکا خانگی لوازم سازندگان مجمع تائید مورد (AHAM )هوا کنندگی تمیز باالی میزان با 

 محیط در زا آلرژی عوامل و میکرون 0/3 تا معلق ذرات جذب در مؤثر هپا فیلتر دارای 

 آالینده جذب جهت کامل و پیشرفته اکتیو کربن فیلتر به مجهز  

 پایین بسیار انرژی مصرف و کم صدای – باال ظرفیت 

 ساعت هر در مکعب متر 033 تا 243 تصفیه و هوا گردش قدرت 

 هوا کیفیت کنترل جهت بو سنسور دارای 

 فیلتر تعویض زمان نمایشگر دارای 

 XJ3100مدل  مشخصات فنی 

 سانتی متر 53 × 3.71  × 53 ابعاد

 کیلوگرم 44. وزن

(استاندارد اروپا)ولتاژ   AC230V/50Hz 

 W   56  برق مصرفی

 ppm 4146 مقدار تولید اکسیژن فعال

 در هر هفت دقیقه m2 04  فضای پوشش دهی

x . مقدار تولید یون منفی .14441444   /cm3 

 Weak35(dB)Strong60(dB)Quiet20(dB) میزان صدا

 XJ3100دستگاه تصفیه هوا مدل  
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 زا آلرژی مواد و غبار و بو به حساس سنسورهای طریق از هوا کیفیت اتوماتیک کنترل 

 میکرون دهم یک تا معلق ذرات و دود جذب قابلیت 

 غبار جذب قوی بسیار سیستم Plasma 

 کش میکرب و باکتری ضد سیستم به مجهز Ultra-violet 

 کیفیت باالنرین با سمی گازهای و بوها جذب برای اکتیو کربن فیلتر به مجهز 

 فیلتر جدیدترین به مجهز Hepa مداوم کار سال 2 قابلیت با  

 هوا آلودگی شدت دقیق و حساس نمایشگر 

 فیلتر دارای Tio2 فرار گازهای جذب جهت نانو تکنولوژی با(VOCs) 

 دور راه از کنترل دارای 

 فیلتر سرویس و تعویض نمایشگرهای دارای 

 XJ3800مدل  مشخصات فنی 

 سانتی متر 05.0 × 4.24  × 17 ابعاد

 کیلوگرم 343.1 وزن

(استاندارد اروپا)ولتاژ   AC230V/50Hz 

 W   04  برق مصرفی

 ppm 4146 مقدار تولید اکسیژن فعال

پوشش دهیفضای   54 m2 در هر هفت دقیقه 

x 0 مقدار تولید یون منفی .14441444   /cm3 

 Weak35(dB)med.45(dB)Strong52(dB)Quiet20(dB) میزان صدا

 

 XJ3800دستگاه تصفیه هوا مدل  
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 اتومبیل و کار محل ، منزل در استفاده برای 

 یونی جذب سیستم به مجهز 

 اتومبیل در استفاده برای فندکی آداپتور دارای 

 ماشین و اتاق در استفاده برای 

 

 و بوده وات 0.5 فقط دستگاه این برق مصرف ، باال ء درجه روی اتاق در و گیرد می قرار کم ء درجه روی دستگاه این اتومبیل در

 از دقیقه دو و کرده کار دقیقه سه خودکار صورت به گیرد می قرار کم درجه روی که وقتی دستگاه .دارد را ساعته 25 کار توانایی

 .کند می کار مداوم صورت به گیرد می قرار باال درجه روی وقتی و ایستد می کار

  

 XJ-1000 مدل  نئوتک خواب اتاق و ماشین هوای تصفیه دستگاه
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 آداپتور دارای 

  3٫72 مقدار اکسیژن تولید شده فعال  ppmاست. 

 میباشد %3. هوای کنندگی پاک و استریل میزان حداکثر. 

  اتوماتیک سنسور به مجهز  

   ها آالینده و بو حذفخاموش شدن به صورت اتوماتیک پس از  

 سیت هرگونه در استفاده قابل(Seatنشستن محل )باش می بزرگ و کوچک ایرانی و فرنگی های دستشویی 

 

 

  

 XJ-950 مدل  بهداشتی سرویس استریل دستگاه


