
О2
О2

О2

О2

О2

О2
О2

Підігрів повітря
високоефективним

нагрівальним
елементом

Унікальна
шестиступінчаста система

очищення усуває 

99,9%
забруднень в повітрі,
поглинає неприємні
запахи, знезаражує
від вірусів і бактерій

Датчик рівня
запиленості РМ2.5

Автоматичний
повітряний клапан

Керамічний
нагрівач

Wi-Fi модуль

Датчик рівня СО2 

Аромо капсула

Тангенціальний
вентилятор

Генератор
холодної плазми

УФ лампа

Адсорбційно-
каталітичний

CARBON фільтр

Надефективний
HEPA фільтр класу H11

Фільтр тонкої очистки
BASIC класу F5

Система управління
функціями приладу

Фільтр грубої очистки
HD-pre�lter

Дихайте чистим повітрям

Припливно-очисний мультикомплекс Air Master
серії Platinum

Промисловий концерн Ballu представляє інноваційний прилад нового покоління для створення і підтримки здорового мікроклімату
в приміщенні. Air Master - це і професійний очисник повітря, що підтримує ідеально чисте повітря в приміщенні і компактна
припливна вентиляційна установка, що забезпечує надходження свіжого повітря з вулиці.

Безшумний нічний режим роботи. Чисте свіже повітря під час сну.

Ультрафіолетова лампа знищує хвороботворні
мікроорганізми, бактерії та віруси, що містяться в повітрі
на клітинному рівні.

Генератор холодної плазми, підтримує збалансований вміст
позитивних іонів водню Н + та негативних іонів кисню О2,
деактивує мікроорганізми і виключає їх утворення всередині приладу.

Високоефективний 5-ти швидкісний тангенціальний вентилятор
з мінімальним рівнем шуму 25 дБ на першій швидкості.

Монтаж за технологією «чистого монтажу» за допомогою спеціального
обладнання прямо на чистову обробку. Стандартний монтаж займає
не більше години.

Приплив повітря до 200 м3 на годину, що забезпечує комфортне
перебування до 7 чоловік в приміщенні площею до 75 м2.

Шестиступінчаста система очищення повітря усуває 99,9% забруднень
в повітрі, поглинає неприємні запахи, знезаражує від вірусів і бактерій.

Вбудований датчик СО2 визначає концентрацію вуглекислого газу
і керуючи клапаном припливу, автоматично провітрює приміщення
коли це необхідно.

Датчик запиленості РМ 2.5 контролює рівень зважених часток
в повітрі приміщення і змінюючи швидкість потоку, автоматично регулює
інтенсивність очищення в режимі циркуляції.

Високоефективний керамічний нагрівач автоматично нагріває
поступаюче повітря до заданої комфортної температури.
Працює цілий рік від -40 °C до +50 °C.

 www.ballu.in.ua

Повітря з вулиці
подається

в приміщення

Керування кліматом з будь-якої точки світу.


