
لوتوس سازان آذر 
به نام خدا



چرا تصفیه آب ؟

سالمتی 
به آلزایمر ابتال کاهش 

بهبود طعم چای ، قهوه و غذا 
صرفه جویی در وقت و هزینه 

حفاظت از محیط زیست 
نوشیدن آب خالص و گوارا

انرژی زیاد در طول روز 



دستگاه تصفیه آب رونپ

:دارای  

مرحله فیلتر 6

شیر برداشت 

لیتری 12مخزن 

فیلتر ممبران

و قابلیت نصب زیر سینک

محصول تایوان
دو  سال گارانتی 



(رونپ ) مشخصات فنی 

سانتی متر41*15*38 ابعاد

کیلوگرم15 وزن

ساعت24لیترطی 240تا  توان تولید روزانه

اسمز معکوس سیستم تصفیه 

PSI 125 حداکثر فشار پمپ

لیتر12گالن معادل 4 ظرفیت مخزن

آنتی باکتریال ضد جلبک نوع ومدل مخزن

شیر اهرمی استیل شیر برداشت

(فیتینگی)اتصاالت سریع  نوع اتصاالت



دستگاه تصفیه آب آکواپالس

:دارای  

شش مرحله فیلتر 

شیر برداشت 

مخزن دوازده لیتری 

فیلتر ممبران

و قابلیت نصب زیر سینک

یک  سال گارانتی 



(آکواپالس ) مشخصات فنی 

سانتی متر41*15*38 ابعاد

کیلوگرم15 وزن

ساعت24لیترطی 240تا  توان تولید روزانه

اسمز معکوس سیستم تصفیه 

PSI 125 حداکثر فشار پمپ

لیتر12گالن معادل 4 ظرفیت مخزن

آنتی باکتریال ضد جلبک نوع ومدل مخزن

شیر ستاره ای استیل شیر برداشت

(فیتینگی)اتصاالت سریع  نوع اتصاالت



دستگاه تصفیه آب رومکس

:دارای  
مرحله فیلتر 6

شیر برداشت ستاره تمام استیل 
لیتری فایبر گالس آنتی 16مخزن 

باکتریال  
فیلتر ممبران آمریکایی با ظرفیت 

لیتر در شبانه روز 300تولید 
و قابلیت نصب زیر سینک

محصول تایوان اورجینال



(رومکس)مشخصات فنی 

سانتی متر41*15*38 ابعاد

کیلوگرم15 وزن

ساعت24لیترطی 240تا  توان تولید روزانه

اسمز معکوس سیستم تصفیه 

PSI 125 حداکثر فشار پمپ

لیتر16گالن معادل 4 ظرفیت مخزن

آنتی باکتریال ضد جلبک نوع ومدل مخزن

شیر ستاره ای استیل شیر برداشت

(فیتینگی)اتصاالت سریع  نوع اتصاالت



مدستگاه تصفیه آب آرین سیست

مرحله فیلتر7
قابلیت استفاده از برق و بدون برق 

صرفه جویی در مصرف آب به لحاظ % 45
تصفیه پساب دستگاه 

لیتر 500)تولید دو برابر دستگاه های مشابه 
(ساعت 24در 

بدنه از پالستیک فشرده )ضد رنگ و شیک 
(ساخته شده است 

بسیار با دوام
قابلیت استفاده در منازل و اماکن عمومی 

سال گارانتی 1



(آرین سیستم )مشخصات فنی 

سانتی متر41*15*38 ابعاد

کیلوگرم15 وزن

ساعت24لیترطی 500تا  توان تولید روزانه

اسمز معکوس سیستم تصفیه 

PSI 125 حداکثر فشار پمپ

لیتر12گالن معادل 4 ظرفیت مخزن

آنتی باکتریال ضد جلبک نوع ومدل مخزن

شیر  اهرمی ، ستاره ای استیل شیر برداشت

(فیتینگی)اتصاالت سریع  نوع اتصاالت



دستگاه تصفیه آب لوتوس

:دارای 
مرحله فیلتر6

شیر برداشت
لیتری 12مخزن 

فیلتر ممبران
و قابلیت نصب زیر سینک

محصول تایوان
سال گارانتی 1



(لوتوس)مشخصات فنی

سانتی متر41*15*38 ابعاد

کیلوگرم15 وزن

ساعت24لیترطی 240تا  توان تولید روزانه

اسمز معکوس سیستم تصفیه 

PSI 125 حداکثر فشار پمپ

لیتر12گالن معادل 4 ظرفیت مخزن

آنتی باکتریال ضد جلبک نوع ومدل مخزن

شیر  اهرمی  استیل شیر برداشت

(فیتینگی)اتصاالت سریع  نوع اتصاالت



CE  دستگاه تصفیه آب فالکس تک مدل

مرحله فیلتر6

کامال فشرده و کم جا ، مناسب برای کسانی که فضای زیادی ندارند

پمپ تصفیه آب قدرتمند و کامال بیصدا

برابر انواع دستگاه تصفیه آب 1/5)توان باال در تولید آب تصفیه شده 
(معمول در بازار 

قابلیت استفاده از فیلتر آب متداول در بازار 

طراحی بسیار زیبا و شیک با قابلیت نصب رو کابینت 

شیر برداشت استیل ، فانتزی و با کیفیت 

کیفیت بسیار باالی فیلتر آب استفاده شده در دستگاه تصفیه آب 

لیتری 12مخزن تصفیه آب استیل آنتی باکتریال  

خالقیت در استفاده از فیلتر میکس پست کربن و مینرال 

سال گارانتی 2



(فالکس تک )مشخصات فنی 

سانتی متر32*53/5*49 ابعاد

کیلوگرم15 وزن

ساعت24لیترطی 220تا  توان تولید روزانه

RO اسمز معکوس سیستم تصفیه 

PSI 125 حداکثر فشار پمپ

لیتر7/5 ظرفیت مخزن

مخزن داخلی فلزی  نوع ومدل مخزن

ای با اندازه متوسط و کیفیت باال ستاره شیر برداشت

با آب بندی قوی و اتصاالت فیتینگ،اتصاالتی
کاربری راحت

نوع اتصاالت



CJ  دستگاه تصفیه آب فالکس تک مدل
منحصر بفرد، زیبا و فوق العاده کم جا بخصوص برای مصرف طراحی 

دارندکنندگانی که فضای کمی در زیر سینک 
فیلترهای این الین بهداشتیدارای 
که با آب ترکیب و واکنش نمیدهد،از مواد )و متریال فود گریدمواد 

(بازیافتی استفاده نشده
فیلترهایدر )کربنی صددرصد گیاهی و اکتیو فیلترهای 

سالمتیبی کیفیت و ارزان، زغال سنگ استفاده میکنند که برای 

(مضر و عملکرد ضعیفی دارند
و ادابتور و قطعات برقی پرقدرت و کم صدا با طول عمر باال و پمپ 

کیفیت بی نظیر
گالنی بزرگ یا کوچک به سفارش مشتری4مخزن جانبی دارای 
گالنی تایوان با ظرفیت تولید باال75اصلی یا ممبران فیلتر 

اتصال به یخچالقابلیت 
حذف نیترات،فلزات سنگین،سرب،جیوه،کادمیم،گچ و قابلیت 

سال گارانتی 2اهک،کلر،سموم و افتکشها،میکروب و ویروس 



(فالکس تک)مشخصات فنی 

سانتی متر43*11*43 ابعاد

کیلوگرم15 وزن

ساعت24لیترطی 275تا  توان تولید روزانه

RO اسمز معکوس سیستم تصفیه 

PSI 125 حداکثر فشار پمپ

لیتر7/5 ظرفیت مخزن

مخزن داخلی فایبر گالس نوع ومدل مخزن

تمام استیل ستاره ای شیر برداشت

با آب بندی قوی و اتصاالت فیتینگ،اتصاالتی
کاربری راحت

نوع اتصاالت



دستگاه تصفیه آب سافت واتر

مرحله فیلتر6

کامال فشرده و کم جا ، مناسب برای کسانی که فضای زیادی ندارند

)توان باال در تولید آب تصفیه شده 

قابلیت استفاده از فیلتر آب متداول در بازار 

طراحی بسیار زیبا و شیک با قابلیت نصب رو کابینت 

دارای شیر برداشت 

کیفیت بسیار باالی فیلتر آب استفاده شده در دستگاه تصفیه آب 

سال گارانتی 2



(سافت واتر)مشخصات فنی 

سانتی متر32*53/5*49 ابعاد

کیلوگرم15 وزن

ساعت24لیترطی 220تا  توان تولید روزانه

RO اسمز معکوس سیستم تصفیه 

PSI 125 حداکثر فشار پمپ

لیتر7/5 ظرفیت مخزن

مخزن داخلی فلزی  نوع ومدل مخزن

ای با اندازه متوسط و کیفیت باال ستاره شیر برداشت

با آب بندی قوی و اتصاالت فیتینگ،اتصاالتی
کاربری راحت

نوع اتصاالت



دستگاه تصفیه آب سافت واتر مدل شاتوت

مرحله فیلتر6

قابلیت اتصال به یخچال

جابه جایی آسان

دارای فیلتر هوزینگ

شیر برداشت ستاره ای استیل

لیتری 12مخزن فایبر گالس آنتی باکتریال 

لیتر 278توان تولید روزانه 

قابلیت نصب زیر سینک و قرار گرفتن روی کابینت  

سال گارانتی 2



(شاتوت)مشخصات فنی 

سانتی متر47*15*38 ابعاد

کیلوگرم15 وزن

ساعت24لیترطی 185تا  توان تولید روزانه

اسمز معکوس سیستم تصفیه 

PSI 125 حداکثر فشار پمپ

لیتر16گالن معادل 4 ظرفیت مخزن

آنتی باکتریال ضد جلبک نوع ومدل مخزن

شیر ستاره ای استیل شیر برداشت

(فیتینگی)اتصاالت سریع  نوع اتصاالت



دستگاه تصفیه آب سه مرحله ای آلمانی

مرحله فیلتر3

دارای فیلتر ممبران

فیلتر الیافی و کربنی 

فیلتر سدیمنت

بدون مخزن

جایگیری خیلی کمتر

تکنولوژی آلمان

مقرون به صرفه

محصول شرکت آلمان
سال گارانتی  1



(سه مرحلهالمانی)مشخصات فنی 

سانتی متر20* 20 ابعاد

کیلوگرم 2 وزن

ساعت24لیترطی 220تا  توان تولید روزانه

اسمز معکوس سیستم تصفیه 

برداشت اهرمی استیلشیر شیر برداشت

(فیتینگی)اتصاالت سریع  نوع اتصاالت



تصفیه سر دوش حمام ویتامینه دستی 

حذف کلر ، امالح و رسوبات آب 

شفاف نمودن آب و از بین بردن ذرات معلق در آب 

قابلیت تعویض فیلتر به صورت دوره ای 

(ماه یکبار 6معموال هر ) 

A  ظاهری زیبا و متریال درجه

قابلیت نصب آسان و قابلیت جایگزینی 

با دوش های معمولی



پارچ تصفیه آب 

جنس بدنه پالستیک

میلی متر28ارتفاع پارچ 

میلی لیتر 2500ظرفیت 

مجهز به فیلتر آب 

طراحی و کیفیت بسیار عالی 



چرا تصفیه هوا ؟

سالمتی

جلوگیری از گرد و خاک

کاهش آسم ، آلرژی و بیماریهای ریوی و تنفسی 

حذف باکتری و قارچ

حذف دود و بوی سیگار

کاهش مو و ذرات آلودگی حیوانات خانگی

احساس آرامش و تسکین اعصاب



XJ 3500  دستگاه تصفیه هوای نئوتک

مجهز به تکنولوژی جدید نسیم یونی 

دارای المپ یووی جهت از بین بردن ویروسها و باکتریها

تولید یون منفی اکسیژن و اکسیژن فعال

دارای قابلیت چرخش ، تایمر ، کنترل از راه دور

این دستگاه هم با فن یا موتور و هم بدون فن با استفاده ازتکنولوژی 
60تا 40جدید جذب یونی بدون ایجاد صدا ، هوای داخل فضاهای 

متر مربعی در ارتفاع سه متر را به جریان می اندازد و تصفیه می 
.نماید

.این دستگاه  توانایی کار دائم بدون توقف را دارد



مشخصات فنی
xj 3500

760*267*200 MM ابعاد

4/350 KG وزن

0/05 PPM مقدار تولید اکسیژن فعال

25 W برق مصرفی

AC 230 V / 50 HZ (استاندارد اروپا)ولتاژ 

20 db میزان صدا

فیلتر الکترو استاتیک از جنس استنلس و 
، قابل شستشودائمی

فیلتر نوع

الکترواستاتیک قدرت فیلتر 

ندارد هپافیلتر

دارد  UV المپ

40-60𝑀2 فضای پوشش دهی 

خاکستری  رنگ



XJ 806 تصفیه هوا ماشین سوالر نئوتک

بدون نیاز به برق و باطری با استفاده از انرژی خورشیدی 
کامال بدون صدا 

دارای فیلتر فوتوکاتالیست نانو سیلور جهت جذب و خنثی نمودن 
گازهای فرار از بین برنده آالینده های هوا ، ذرات معلق موجود در هوا با 

رایحه های مختلف جهت معطر نمودن محیط 
تصفیه هوا ماشین  سوالر نئوتک با استفاده از تکنولوژی سوالر کار می 
کند و بدون نیاز به برق و باطری است البته نیازمند هوای آفتابی و شارژ 

باطری داخلی خود است 



مشخصات فنی 
xj 806

45*99*170 MM ابعاد

0/280 KG وزن

0/1 W برق مصرفی

DC 12V (استاندارد اروپا)ولتاژ 

20 db میزان صدا

کربن اکتیو جهت جذب گازها ، باکتری ها و فیلتر
بوهای نامطبوع 

فیلتر نوع

ندارد UV المپ

اتومبیل فضای پوشش دهی 



CS 4000A  دستگاه تصفیه هوا نئوتک

این دستگاه کامال هوشمند است و با به روز ترین تکنولوژی ها برای از 
بین بردن تمامی آالینده های هوا در فضاهای داخلی طراحی شده 

است 

فن آوری کنترل اتوماتیک دستگاه و کیفیت آلودگی هوا 

نمایشگر رنگی وضعیت آلودگی هوا

نمایشگر زمان تمیز کردن و تعویض فیلترها 

کنترل پنل لمسی 

فیلتر این دستگاه هر یکسال یکبار تعویض می گردد 

حذف  ذرات معلق ، گازهای خطرناک ، ویروس ها و باکتری ها ، عوامل 
آلرژی زا ، پوست مرده و شوره حیوانات خانگی 



مشخصات فنی 
cs 4000 A

420*240*690 MM ابعاد

9/5 KG وزن

50-70𝑀2 فضای پوشش دهی 

80 W برق مصرفی

AC 230 V / 50 HZ (استاندارد اروپا)ولتاژ 

WEAK35(DB)MED.45(DB)HIGH
52(DB)/SUPER66(DB)

میزان صدا

بی پیش فیلتر دائمی قابل شستشو ، فیلتر ترکی
فیلتر هپا ، کربن اکتیو ، زئولیت ، کلد : شامل 

و نانومینرال کریستال کاتالیست 

فیلتر نوع

97.999% قدرت فیلتر  هپا

دارد هپافیلتر

5.6 میزان مصرف انرژی

طالیی رنگ



CS 10000A  دستگاه تصفیه هوا نئوتک

کامال هوشمند با به روز ترین تکنولوژی ها برای از بین بردن تمامی 
آالینده های هوا در فضاهای داخلی 

فن آوری کنترل اتوماتیک دستگاه و کیفیت آلودگی هوا

نمایشگر رنگی وضعیت آلودگی هوا 

نمایشگر زمان تمیز کردن و تعویض فیلترها 

سنسور لیزری بسیار دقیق 

(جا به جایی آسان ) چرخ دار 

ضریب ایمنی باال ، قفل کودک ، میکرو سوییچ قطع جریان ورودی برق 
در حالتی که دستگاه نا متعادل باشد 

فیلترهای این دستگاه هریکسال یکبار تعویض می گردد

دارای ژنراتور یون منفی 



مشخصات فنی
CS 10000A

775*375*378 MM ابعاد

14/3 KG وزن

120 W برق مصرفی

AC 230 V / 50 HZ (استاندارد اروپا)ولتاژ 

WEAK35(DB)MED.45(DB)HIGH 
52(DB)/SUPER66(DB)

میزان صدا

بی پیش فیلتر دائمی قابل شستشو ، فیلتر ترکی
فیلتر هپا ، کربن اکتیو ،زئولیت،کلد : شامل 

و نانومینرال کریستال کاتالیست

فیلتر نوع

سنسور لیزری  نوع سنسور 

دارد هپافیلتر

ندارد  UV المپ

90-120𝑀2 فضای پوشش دهی 

سفید رنگ



CS 3300A  دستگاه تصفیه هوا نئوتک

ایجاد هوایی کوهستانی و سرشار از یون )دارای ژنراتور یون منفی 
(منفی اکسیژن 

سیستم دفع حشرات

فن آوری کنترل اتوماتیک دستگاه و کیفیت آلودگی هوا

نمایشگر منفی وضعیت آلودگی هوا

نمایشگر رنگی وضعیت آلودگی هوا

دارای کنترل از راه دور 

نمایشگر زمان تمیز کردن و تعویض فیلترها

فیلتر این دستگاه هر یکسال یکبار تعویض می گردد 



مشخصات فنی
CS 3300 A

228*188*523 MM ابعاد

7 KG وزن

1.000.000 اکسیژنمنفی یون

40 W برق مصرفی

AC 230 V / 50 HZ (استاندارد اروپا)ولتاژ 

WEAK 35(DB)MED 45 (DB) HIGH 61 
(DB)

میزان صدا

فیلتر هپا،کربن :ترکیبی شامل فیلتر
اکتیو،زئولیت،کلد کاتالیست و نانو مینرال 

کریستال 

فیلتر نوع

دارد هپافیلتر

ندارد UV المپ

45𝑀2 فضای پوشش دهی 

سفید رنگ



CS 6000A  دستگاه تصفیه هوا نئوتک

کامال هوشمند ( دو عدد فیلتر ترکیبی )با تکنولوژی دو آل 

دارای ژنراتور یون منفی 

فن آوری کنترل اتوماتیک دستگاه و کیفیت آلودگی هوا 

نمایشگر رنگی وضعیت آلودگی هوا

نمایشگر زمان تمیز کردن و تعویض فیلترها

سنسور لیزری بسیار دقیق 

ضریب ایمنی باال ، قفل کودک 

(جا به جایی آسان ) چرخ دار 

فیلترهای این دستگاه هر یکساب یک بار تعویض می گردد 



مشخصات فنی
CS 6000 A

585*356*356 mm ابعاد

10 kg وزن

30.000.000𝑚3 منفی اکسیژنیون

55 W برق مصرفی

AC 230 V / 50 HZ (استاندارد اروپا)ولتاژ 

بی فیلتر دائمی قابل شستشو ، فیلتر ترکیپیش
شامل فیلتر هپا  ، کربن اکتیو ، زئولیت ، کلد 

کاتالیست و نانومینرال کریستال 

فیلتر نوع

دارد هپافیلتر

ندارد  UV المپ

42-72 𝑀2 فضای پوشش دهی 

سفید  رنگ



CS 8000 A  دستگاه تصفیه هوا
ایجاد هوایی کوهستانی و سرشار از یون )ژنراتور یون منفیدارای 

(منفی اکسیژن

دارای ) آوری کنترل اتوماتیک دستگاه و کیفیت آلودگی هوا فن 
(سنسورهای تشخیص ذرات معلق، گازها و نور

مجهز به نمایشگر شمارش ) رنگی وضعیت آلودگی هوا نمایشگر 
Particle counterذرات معلق )

و تعویض فیلترهانمایشگر زمان تمیزکردن *

لیزری بسیار دقیقسنسور 

ایمنی باال، قفل کودک، میکروسوییچ قطع جریان ورودی برق در ضریب 
حالتی که دستگاه نامتعادل باشد

(جابجایی آسان)دار چرخ 

.فیلترهای این دستگاه هر یکسال یکبار تعویض می گردد

متر و محیطهای اداری و 57-96برای تصفیه هوای منازل 
متری بسیار مناسب است75-95بیمارستانی 



مشخصات فنی 
CS 8000 A

665*356*356 MM ابعاد

13 KG وزن

دارد نمایشگر آلودگی هوا

80 W برق مصرفی

AC 230 V / 50 HZ (استاندارد اروپا)ولتاژ 

5/6 مصرف انرژی میزان

بی ترکیپیش فیلتر دائمی قابل شستشو،فیلتر
شامل فیلتر هپا،کربن اکتیو،زئولیت،کلد 

کاتالیست و نانومینرال کریستال 

فیلتر نوع

سنسور لیزری نوع سنسور 

دارد هپافیلتر

ندارد UV المپ

57-96 𝑀2 فضای پوشش دهی 

سفید رنگ



CS 828  دستگاه تصفیه هوا هوشمند ماشینی
جدیدترین فناوری تصفیه هوای اتومبیل

اتوماتیک
کامل ذرات معلق و گازهای سمی و خطرناک، دوده و دود حذف 
سیگار

بین بردن میکروارگانیزم ها، عوامل بیماری زا و آلرژی زا از فضای از 
اتومبیل شما

بنزن، فرمالدئید، ترکیبات آلی فرار و مسدود کننده های دستگاه حذف 
تنفسی



مشخصات فنی
CS 828

28*175*175 MM ابعاد

0/5 KG وزن

دارد  آلودگی هوانمایشگر

5 W برق مصرفی

DC 12 V  (استاندارد اروپا)ولتاژ

20-35 db میزان صدا

فیلتر هپا و کربن اکتیو  فیلتر نوع

ABS جنس بدنه 

دارد هپافیلتر

ندارد  UV المپ

5 فضای پوشش دهی 

مشکی  رنگ



XJ 390 D  دستگاه تصفیه هوا نئوتک

به المپ یو وی و فیلتر دی اکسید تیتانیوم برای از بین بردن مجهز 
دارای دوالیه فیلتر کربن اکتیو . 22میکرو ارگانیسم ها و گازهای فرار

جهت جذب گازها، بوهای نامطبوع و دودها
هپا فیلتر  H14  ساله و فیلتراسیون 2با کارایی بسیار باال و کارکرد

99/9999% میکرون بیش از0/3تا0/1ذرات معلق به اندازه ی 
وضعیت وزش برای کنترل کیفیت هوا3به مجهز 

داخلی مستقل برای از بین بردن فرمآلدئید ،تولوئن، بنزن، فیلترهای 
آمونیاک و دیگر گازهای سمی

برای سالن های کنفرانس و همایش ، بخشهای بیمارستانی و مناسب 
سالنهای ورزشی



مشخصات فنی 
XJ 390 D

630*380*1300 MM ابعاد

40 KG وزن

120-140  W برق مصرفی

AC 230 V / 50 HZ (استاندارد اروپا)ولتاژ 

99/9999 % 2/5میزان تصفیه ذرات معلق کوچکتر از 
میکرون 

دارد هپافیلتر

دارد  UV المپ

100-140  𝑀2 فضای پوشش دهی 



XJ 1100   دستگاه تصفیه هوا نئوتک

مجهز به تکنولوژی جدید نسیم یونی

از بین بردن ویروس ها و باکتری هاجهت دارای المپ یووی 

اکسیژن و اکسیژن فعالیون منفی تولید

دارای آداپتور

آداپتور بوده و به راحتی می توانید آن را در محل دلخواه خود دارای 
.قرار دهید

.این دستگاه توانایی کار دائم بدون توقف را نیز دارد

.فیلتر دستگاه دائمی است و هر دو هفته یکبار تمیز می شود



مشخصات فنی
XJ 1100

172*180*402 MM ابعاد

0/795 KG وزن

0/05 PPM مقدار تولید اکسیژن فعال

5 W برق مصرفی

AC 230 V / 50 HZ (استاندارد اروپا)ولتاژ 

20 db میزان صدا

قابل شستشو –الکترواستاتیک قدرت فیلتر 

ندارد هپافیلتر

دارد  UV المپ

12-15 𝑀2 فضای پوشش دهی 



XJ 210  دستگاه تصفیه هوا نئوتک

مجهز به تکنولوژی جدید نسیم یونی

دارای المپ یووی جهت از بین بردن ویروسها و باکتری ها

تولید یون منفی اکسیژن و اکسیژن فعال

اتصال مستقیم به پریز برق بدون اشغال فضای اضافی

.این دستگاه توانایی کار دائم بدون توقف را دارد

.فیلتر دستگاه دائمی بوده و هر دو هفته یکبار تمیز می شود



مشخصات فنی
XJ 210

210*94*90 MM ابعاد

0/450 KG وزن

0/05 PPM مقدار تولید اکسیژن فعال

8 W برق مصرفی

AC 230 V / 50 HZ (استاندارد اروپا)ولتاژ 

20 db میزان صدا

الکترواستاتیک ، قابل شسشو قدرت فیلتر 

ندارد هپافیلتر

دارد  UV المپ

12-15 𝑀2 فضای پوشش دهی 



XJ 2100  دستگاه تصفیه هوای نئوتک
مجهز به تکنولوژی جدید نسیم یونی

دارای المپ یووی جهت از بین بردن ویروسها و باکتری ها

تولید یون منفی اکسیژن و اکسیژن فعال

اتصال مستقیم به پریز برق بدون اشغال فضای اضافی

.این دستگاه توانایی کار دائم بدون توقف را دارد

.فیلتر دستگاه دائمی بوده و هر دو هفته یکبار تمیز می شود



مشخصات فنی 
XJ 2100

126*220*350 MM ابعاد

1/400 KG وزن

0/05 PPM مقدار تولید اکسیژن فعال

8 W برق مصرفی

DC 12 V (استاندارد اروپا)ولتاژ 

20 db میزان صدا

، قابل شستشوالکترواستاتیک قدرت فیلتر 

ندارد هپافیلتر

دارد  UV المپ

12-25 𝑀2 فضای پوشش دهی 



XJ 211  دستگاه تصفیه هوا نئوتک

مجهز به تکنولوژی جدید نسیم یونی

دارای المپ یووی جهت از بین بردن ویروسها و باکتری ها

تولید یون منفی اکسیژن و اکسیژن فعال

اتصال مستقیم به پریز برق بدون اشغال فضای اضافی

.این دستگاه توانایی کار دائم بدون توقف را دارد

.فیلتر دستگاه دائمی بوده و هر دو هفته یکبار تمیز می شود



مشخصات فنی
XJ 211 210*94*90 MM ابعاد

2/450 KG وزن

0/05 PPM مقدار تولید اکسیژن فعال

8 W برق مصرفی

AC 230 V / 50 HZ (استاندارد اروپا)ولتاژ 

20 db میزان صدا

، قابل شستشوالکترواستاتیک قدرت فیلتر 

ندارد هپافیلتر

دارد  UV المپ

12-15 𝑀2 فضای پوشش دهی 



XJ 1000  دستگاه تصفیه هوا خودرو نئوتک
برای استفاده در منزل ، محل کار و اتومبیل

دارای آداپتور فندکی برای استفاده در اتومبیل

مجهز به سیستم جذب یونی

برای استفاده در اتاق و ماشین

استفاده در اتومبیل بین دو صندلی عقب و همچنین قابل قابل 
.متر مربعی با ارتفاع سه متر است12استفاده در اتاقهای 

در اتومبیل این دستگاه روی درجه کم قرار می گیرد و در اتاق روی 
وات بوده و توانایی کار 3.4درجه باال، مصرف برق این دستگاه فقط 

.ساعته را دارد24
دستگاه وقتی که روی درجه کم قرار می گیرد به صورت خودکار سه 

دقیقه کار کرده و دو دقیقه از کار می ایستد و وقتی روی درجه باال قرار 
.می گیرد به صورت مداوم کار می کند



مشخصات فنی
XJ 1000

70*125*205 MM ابعاد

0/750 KG وزن

0/05 PPM مقدار تولید اکسیژن فعال

3.4 W برق مصرفی

DC 12 V (استاندارد اروپا)ولتاژ 

20 db میزان صدا

ندارد قدرت فیلتر 

ندارد هپافیلتر

ندارد UV المپ

12-15𝑀2 اتومبیل و فضای پوشش دهی 



XJ 2500  دستگاه تصفیه هوا نئوتک

مجهز به تکنولوژی جدید نسیم یونی

تولید یون منفی و اکسیژن فعال

دارای فیلتر هپا الیافی

می توان به دیوار نصب کرد یا اینکه در مکانی که از زمین فاصله 
داشته باشد قرار داد این دستگاه هر چه باالتر از سطح زمین قرار گیرد 

.بهتر عمل می کند

ساعته را 24وات بوده و توانایی کار 4مصرف برق این دستگاه فقط 
فیلتر این دستگاه باید هر یکماه یکبار تعویض شود که درصورت . دارد

عدد 24هر دستگاه دارای . نیاز نمایشگر تعویض فیلتر روشن میشود
.این دستگاه توانایی کار دائم بدون توقف را دارد. فیلتر یدک است



مشخصات فنی
XJ 2500

320*125*475 MM ابعاد

2/130 KG وزن

0/06 PPM مقدار تولید اکسیژن فعال

4 W برق مصرفی

AC 230 V / 50 HZ (استاندارد اروپا)ولتاژ 

20 db میزان صدا

ورقه ای فیلتر هپا الیافی فیلتر نوع

90 % قدرت فیلتر 

دارد هپافیلتر

ندارد UV المپ

15-25𝑀2 فضای پوشش دهی 



XJ 201 دستگاه تصفیه هوا نئوتک

مجهز به تکنولوژی جدید نسیم یونی

تولید یون منفی و اکسیژن فعال

اتصال مستقیم به پریز برق بدون اشغال فضای اضافی

می توان در اتاق خوابهای کوچک تا دوازده متر به کار برد و از آنجایی 
.  که مستقیمآ به پریز برق وصل می شود، فضایی را اشغال نمی کند

دستگاه دارای درجات کم و زیاد بوده و با توجه به متراژ محیط از آنها 
.استفاده میشود

.این دستگاه توانایی کار دائم بدون توقف را دارد

. .فیلتر دستگاه دائمی بوده و هر دو هفته یکبار تمیز می شود



مشخصات فنی
XJ 201

80*90*220 MM ابعاد

0/250  KG وزن

0/05 PPM مقدار تولید اکسیژن فعال

3 W برق مصرفی

AC 230 V / 50 HZ (استاندارد اروپا)ولتاژ 

20 db میزان صدا

الکترواستاتیک قدرت فیلتر 

ندارد هپافیلتر

ندارد UV المپ

6-12𝑀2 فضای پوشش دهی 



XJ 202  دستگاه تصفیه هوا نئوتک

مجهز به تکنولوژی جدید نسیم یونی

تولید یون منفی و اکسیژن فعال

اتصال مستقیم به پریز برق بدون اشغال فضای اضافی

می توان در اتاق خوابهای کوچک تا ده متر مربع استفاده کرد و از 
آنجایی که مستقیمآ به پریز برق وصل می شود فضایی را اشغال نمی 

.کند

.این دستگاه توانایی کار دائم بدون توقف را دارد

. .فیلتر دستگاه دائمی بوده و هر دو هفته یکبار تمیز می شود



مشخصات فنی
XJ 202

68*78*220 MM ابعاد

0/200 KG وزن

0/05 PPM مقدار تولید اکسیژن فعال

2/5 W برق مصرفی

AC 230 V / 50 HZ (استاندارد اروپا)ولتاژ 

20 db میزان صدا

الکترواستاتیک قدرت فیلتر 

ندارد هپافیلتر

ندارد UV المپ

6-9 𝑀2 فضای پوشش دهی 



XJ 205 دستگاه تصفیه هوا نئوتک

مجهز به تکنولوژی جدید نسیم یونی

تولید یون منفی و اکسیژن فعال

اتصال مستقیم به پریز برق بدون اشغال فضای اضافی

کردندارای المپ شب خواب با قابلیت روشن و خاموش 

می توان در اتاق خوابهای کوچک تا دوازده متر به کار برد و از آنجایی 
.  که مستقیمآ به پریز برق وصل می شود فضایی را اشغال نمی کند

دستگاه دارای درجات کم و زیاد بوده و با توجه به متراژ محیط از آنها 
.استفاده میشود

.این دستگاه توانایی کار دائم بدون توقف را دارد

. .فیلتر دستگاه دائمی بوده و هر دو هفته یکبار تمیز می شود



مشخصات فنی
XJ 205

104*72*210 MM ابعاد

0/265 KG وزن

0/04 PPM مقدار تولید اکسیژن فعال

1/5 W برق مصرفی

AC 230 V / 50 HZ (استاندارد اروپا)ولتاژ 

20 db میزان صدا

الکترواستاتیک قدرت فیلتر 

ندارد هپافیلتر

ندارد  UV المپ

6-12 𝑀2 فضای پوشش دهی 



XJ 2200  دستگاه تصفیه هوای نئوتک
%90مجهز به فیلتر هپا جذب کننده ذرات تا 

ش دارای فیلتر کربن اکتیو جهت از بین بردن و جذب بو و دود و افزای
اکسیژن محیط

جهت از بین بردن ویروسها و میکروارگانیزم ها و  UVمجهز به المپ 
استریل هوای خروجی

ن بو تولید یون منفی اکسیژن و اکسیژن فعال جهت جذب و از بین برد
و دود و گردو غبار محیط

دارای فیلتر دی اکسید تیتانیوم

به طور متر مربع را25این دستگاه می تواند محیطی به مساحت 
.کامل تصفیه و یونیزه نماید 



مشخصات فنی
XJ 2200

380*254*105 MM ابعاد

1/9 KG وزن

0/05 PPM مقدار تولید اکسیژن فعال

25 W برق مصرفی

AC 230 V / 50 HZ (استاندارد اروپا)ولتاژ 

HIGH 35 DB میزان صدا

90 % قدرت فیلتر 

دارد هپافیلتر

دارد  UV المپ

12 – 25 𝑀2 فضای پوشش دهی 



XJ 902 دستگاه تصفیه هوای نئوتک

گردش تمام الکترونیک هوا

تصفیه هوا توسط سیستم تولید یون منفی اکسیژن

همراه با تکنولوژی ایجاد نسیم یونی

طراحی بدون صدا ، بدون موتور

عدد باطری بزرگ را داراست و برای سفر 6این دستگاه قابلیت کار با 
بهترین گزینه است

بدون نیاز به تعویض فیلتر،تمیز کردن آسان

رنده فیلترهای الکترواستاتیک دائمی جمع کننده آالینده ها،از بین ب
مطبوعبوهای نا 

.این دستگاه توانایی کار دائم و بدون توقف را دارد

. .فیلتر دستگاه دائمی بوده و هر دو هفته یکبار تمیز می شود



مشخصات فنی
XJ 902

65*175*220 MM ابعاد

0/530 KG وزن

0/05 PPM مقدار تولید اکسیژن فعال

3 W برق مصرفی

DC 12V – 16 V 6 عدد باتری بزرگ (استاندارد اروپا)ولتاژ 

20 db میزان صدا

الکترواستاتیک ، قابل شستشو قدرت فیلتر 

ندارد هپافیلتر

ندارد UV المپ

10-15𝑀2 فضای پوشش دهی 



.بوی ناشی از مواد غذایی مانده در یخچال را از بین می برد
.یخچال شما را هر دو ساعت یکبار استریلیزه می نماید

.خراب شدن مواد غذایی موجود در یخچال را به تآخیر می اندازد
.آفت های موجود در سبزیجات و میوه ها را از بین می برد

را که باعث آلودگی مواد غذایی می شوند ( باسیلها)میکربهایی 96%
.را در عرض سه ساعت از بین می برد

اوزون تولید شده باعث تغییر در ساختمان باکتری ها شده و باعث 
.مرگ آنها می شود

طعم و ویتامین ها ی موجود در مواد غذایی برای حفظ ونگهداری 
.مدت طوالنی 

XJ 130 دستگاه تصفیه هوای یخچال نئوتک



مشخصات فنی
XJ 130

135*64*110 MM ابعاد

0/300 KG وزن

0/12  PPM مقدار تولید اکسیژن فعال

1/5 W 3*D# BATTERIES برق مصرفی

DCA . 5V (استاندارد اروپا)ولتاژ 

2𝑀2 فضای پوشش دهی 



XJ 93   دستگاه جذب حشرات

UV  برخورداری از المپ

بدون صدا

عوارض جانبی استفاده از اسپری های حشره کش که ممکن است 
باعث افزایش مشکالت اختالالت تنفسی، آسیب های مغزی و نازایی 

همچنین استفاده از قرص های حشره کش که در بسیاری از . شود
شود که برخالف باور عموم خانه ها و رستوران ها استفاده می 

این قرص ها .استفاده از آنها خطرناکند و عوارضی را به دنبال دارند
دارای ماده ای هستند که سیستم اعصاب حشرات را مختل می کنند 

قرص های حشره کش، همان گونه که .و باعث مرگ حشرات می شوند
روی اعصاب حشرات اثر گذار است روی اعصاب پاراسمپاتیک انسان 

.نیز اثر می گذارد

با توجه به مضرات ذکر شده بهتر است برای دفع حشرات از اقالمی 
.استفاده نمود که کمترین آسیب را به بدن وارد می کنند



مشخصات فنی
XJ 93

91*64*120 MM ابعاد

0/140 KG وزن

3 W برق مصرفی

AC 230 V / 50 HZ (استاندارد اروپا)ولتاژ 

بدون صدا میزان صدا

دارد  UV المپ

30 𝑀2 فضای پوشش دهی 



دستگاه استریل کننده ازومکس

تولید ازون از هوای محیط 

طراحی متناسب با بدنه استینلس استیل 

قابل نصب بر روی دیوار و یا قرار گرفتن به صورت ایستاد در محیط

برای تنظیم ازون خروجی ( تنظیم کننده ) مجهز به رگوالتور 

متر 1200متر مکعب تا 150مقدار خروجی ازون برای فضاهایی از 
مکعب با توجه به میزان آلودگی محیط قابل تنظیم است

نصب آسان ، فقط با قرار دادن دو شاخه در پریز برق 

حذف بوی ناشی از حیوانات خانگی ، دود دخانیات و سوختگی ، پخت 
و پز ، جلوگیری از ایجاد قارچ و کپک بر روی سطوح

میلی گرم در ساعت بر اساس 500تا 100خروجی باالی ازون به مقدار 
شرایط محیطی   


