A WELLISAIR egy levegő- és
felülettisztító, fertőtlenítő berendezés.
Eltávolítja az összes veszélyes elem
99,9%-át
A Wellisair egy szabadalmaztatott innovatív
technológiájú eszköz, amely a természet saját
mechanizmusaival fertőtleníti és tisztítja a levegőt
és a felületeket.
A Wellisair egy olyan fejlett technológiát alkalmaz,
amely hatékonyan képezi a hidroxilgyököket
(•OH). Ezek oxidációval 99,9%-ig lényegében
megszüntetik a vírusokat, baktériumokat,
allergéneket, penészgombákat, szagokat és
illékony szerves vegyületeket (VOC).

Könnyen kezelhető,
kompakt légfertőtlenítő készülék
Automatikus működés

Automatikusan távolítja el a
szennyeződéseket a levegőből és a
felületekről

Éjszakai üzemmód

Minimális zajszint, csendes működés.
Alacsony fényerő a kényelmes alváshoz

Patronszint-jelző

Időben figyelmeztet a patroncsere
szükségességére

Hatásos a vírusok
99,9%-a ellen
Elpusztítja a vírusokat, a

baktériumokat, a penészt
és más szennyeződéseket
Fertőtleníti a felületeket és
a levegőt

Riasztás

Akkor jelez, ha a patron kiürült, vagy ha
rossz elhelyezése miatt a készülék nem
működik

www.wellisair.hu
wellisair.hu

Minden alkalmazási területen működik
Az iskoláktól az egészségügyi létesítményekig,
az üzletektől a munkahelyekig, az éttermekben,
az otthonainkban és a közlekedési eszközökön.
A Wellisair készüléket az élet minden területén
való használatra tervezték.

Levegő és felület fertőtlenítő, tisztító

Miért érdemes a Wellisair-t
választani más légtisztítók helyett?
A megfelelő légtisztító készülék kiválasztása előtt
elengedhetetlen, hogy részletesen megismerjük
a berendezést, annak jellemzőit és működését.
Megmutatjuk, hogy miért a közelmúltban díjat
nyert Wellisair a legjobb légfertőtlenítő megoldás.

Eredményesség és hatékonyság

Széleskörű alkalmazási lehetőségek
A tisztító hatás közben láncreakciók sora zajlik
le, amelyek gyorsan eltávolítják a patogén
mikroorganizmusokat akár 50-60 m2 területről.

A Wellisair inaktiválja és megszünteti a
baktériumokat, vírusokat, illékony szerves
vegyületeket, allergéneket, gombákat, penészt,
dohányfüstöt és rossz szagokat.

Nincs karbantartás
A Wellisair készülékek nem igényelnek
különösebb karbantartást. Amint a patroncsere
ikon a kijelzőn világítani kezd, a hidroxilgyökök
kibocsátását lehetővé tevő peroxidpatront ki kell
cserélni. Egy patron használata körülbelül három
hónapig tart, 24 órás üzemeltetéssel számolva.

Aktív technológia
A Wellisair légfertőtlenítő egység kis mennyiségű,
az egészségre nem káros hidroxilgyökökkel dúsított
levegőt bocsát ki magából, amely a helyiségben
szétterülve oxidálja a káros elemeket.

Diszkrét és gazdaságos
Mérete kompakt, hasonlóan egy laptop méretéhez.
Kis ventilátora keringeti a levegőt, amely szinte
észrevehetetlenül csendes, diszkrét.

Szűrő nélkül működik
A Wellisair készülék szűrő nélkül működik. A
hidroxilgyökök kibocsátása által közvetlenül hat
a szennyező részecskékre, ezáltal hatásos a 0,1
mikronnál kisebb részecskékre.

