Το ΟΝΟΜΑ στους καθαριστές αέρα
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Τι είναι ο καθαριστής αέρα;
Ο καθαριστής αέρα είναι απαραίτητη συσκευή για κάθε σύγχρονο σπίτι, αφού
συμβάλλει στην αποτελεσματική βελτίωση της ποιότητας του αέρα, δημιουργώντας
ιδανικές συνθήκες καθαρής και υγιεινής ατμόσφαιρας στον χώρο σας.
Πρόκειται για συσκευή χαμηλής κατανάλωσης, χρήσιμη για τον καθαρισμό του αέρα
από τη σκόνη, τα μικρόβια, τη γύρη και άλλες αλλεργιογόνες ουσίες, τον καπνό των
τσιγάρων και τους εξωτερικούς ρύπους.

Πότε χρειάζεστε τον καθαριστή αέρα;
•
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Αν έχετε αλλεργίες
Απομακρύνει τη γύρη και άλλες αλλεργιογόνες ουσίες από την ατμόσφαιρα,
μειώνοντας δραστικά τις πιθανότητες εμφάνισης αλλεργιών και ασθενειών.

•

Αν ανήκετε στις ευπαθείς ομάδες ή έχετε μικρά παιδιά
Κατάλληλος για χώρους με ηλικιωμένους, χρόνιους ασθενείς και μικρά παιδιά,
αφού μειώνει σημαντικά τους κινδύνους από τη μετάδοση μικροβίων.

•

Αν το σπίτι σας δεν έχει καλό αερισμό
Καθαρίζει τον αέρα από σκόνη και μυρωδιές (π.χ. φαγητό, ιδρώτας, κ.α.).

•

Πώς επιλέγετε καθαριστή αέρα;

Αν ζείτε σε περιοχή με πολλούς ατμοσφαιρικούς ρύπους
Απορροφά τους ατμοσφαιρικούς ρύπους της πόλης και εξασφαλίζει
καθαρό αέρα για εσάς και τους αγαπημένους σας. Κατάλληλος για περιοχές
βεβαρημένες από αιθαλομίχλη και δρόμους με υψηλή κίνηση.

•

Αν έχετε κατοικίδια
Βελτιώνει την ατμόσφαιρα από τις σωματικές τους εκκρίσεις (τρίχες, σάλια,
ιδρώτας, μικρόβια).

•

Αν καπνίζετε
Καθαρίζει τον αέρα από τον καπνό των τσιγάρων.
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Επιλέξτε τον καθαριστή αέρα που ανταποκρίνεται στα
τετραγωνικά του χώρου που θέλετε να καλύψετε.
Η πληροφορία που πρέπει να γνωρίζετε είναι η τιμή του CADR
(Clean Air Delivery Rate) που είναι τα κυβικά μέτρα που μπορεί
να καθαρίσει η συσκευή ανά μία ώρα.

Ελέγξτε το ποσοστό φιλτραρίσματος του φίλτρου HEPA.
Όσο μεγαλύτερο το ποσοστό τόσο πιο αποτελεσματικό το
φιλτράρισμα.

Πληροφορηθείτε για τον αριθμό των σταδίων
φιλτραρίσματος.
Ο μεγάλος αριθμός σταδίων εξασφαλίζει πιο αποτελεσματικό
καθαρισμό του αέρα.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή διαθέτει τις απαραίτητες
πιστοποιήσεις.
Η πιστοποίηση είναι η γραπτή εγγύηση ότι η χρήση του προϊόντος
είναι απόλυτα ασφαλής.

Φροντίστε να επιλέξετε συσκευή με χαμηλή στάθμη
θορύβου.
Ένας καθαριστής αέρα με χαμηλή στάθμη θορύβου προσφέρει
υγιεινό και άνετο περιβάλλον οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.
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Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε
για τον καθαριστή αέρα;

Όλοι οι καθαριστές αέρα Inventor
διαθέτουν πιστοποίηση από το
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ερευνών Αλλεργιών - ECARF

CADR (Clean Air Delivery Rate)
Το CADR δηλώνει την απόδοση του καθαριστή αέρα και χρησιμοποιείται για να υπολογίσουμε αν η συσκευή
μπορεί να ανταποκριθεί στο μέγεθος του χώρου. Για παράδειγμα, ένας καθαριστής αέρα με CADR 300m3/h
μπορεί να καλύψει χώρους έως και 45m2, ενώ ένας καθαριστής αέρα με CADR 500m3/h μπορεί να καλύψει
χώρους έως και 80m2.

PM 2.5
(Particulate Matter - Αιωρούμενα
Σωματίδια)
Το PM 2.5 υποδηλώνει τον αριθμό των αιωρούμενων
μικρο-σωματιδίων μεγέθους 2.5μm (μικρά του μέτρου)
που υπάρχουν στον αέρα του χώρου. Τα σωματίδια
μπορεί να προέρχονται από τα μικρόβια και τους
ιούς που μπορεί να μεταφέρει ο άνθρωπος, τη γύρη
των φυτών, τη σκόνη, τα μικρόβια που μεταφέρουν
τα κατοικίδια, καθώς το καυσαέριο και τον καπνό των
τσιγάρων. Όσο μικρότερη είναι η ένδειξη PM 2.5 τόσο
πιο καθαρός είναι ο αέρας του χώρου σας.

VOC
(Volatile Organic Compounds - Πτητικές
Οργανικές Ενώσεις)
Χημικές ενώσεις οι οποίες είναι είτε φυσικές είτε
παρασκευασμένες από τον άνθρωπο. Αναπνευστικές,
αλλεργικές ή ανοσοποιητικές επιπτώσεις σε νήπια ή
παιδιά συνδέονται με ανθρωπογενείς πτητικές οργανικές
ενώσεις και άλλους εσωτερικούς και εξωτερικούς
ρυπαντές του αέρα. Κοινά παραδείγματα που μπορεί να
υπάρχουν στην καθημερινή μας ζωή είναι το ασετόν για
τα νύχια, η βενζίνη, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, οι μπάλες
για τον σκόρο, τα αποσμητικά, το φυσικό αέριο.
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Τι είναι το ECARF;
Ανεξάρτητο ίδρυμα επιστημόνων και τεχνικών, με παρουσία σε πάνω από 30 χώρες που ελέγχει βάσει αυστηρών
κριτηρίων, προϊόντα και υπηρεσίες και χορηγεί τη σφραγίδα ποιότητας σε αυτά των οποίων η χρήση δεν προκαλεί επ’
ουδενί αλλεργίες.

Τι είναι η σφραγίδα ποιότητας;
H γραπτή εγγύηση της ανώτερης ποιότητας των καθαριστών αέρα Ιnventor. Πληρώντας όλα τα κριτήρια για να διαθέτουν
τη σφραγίδα ECARF ως απόλυτα υποαλλεργικές συσκευές, εγγυώνται την ουσιαστική αναβάθμιση του αέρα στον χώρο,
απομακρύνοντας αλλεργιογόνα στοιχεία και παθογόνους μικροοργανισμούς.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΑΕΡΑ 2020
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Καθαρή & υγιεινή ατμόσφαιρα,
εντελώς αθόρυβα
Εξασφαλίστε καθαρό και υγιεινό περιβάλλον στον χώρο σας για εσάς και
την οικογένειά σας, απαλλαγμένο από σωματίδια σκόνης και ανεπιθύμητους
μικροοργανισμούς, με τη χαμηλότερη στάθμη θορύβου.
Ενεργοποιώντας τη λειτουργία Sleep κατά τη διάρκεια της νύχτας ή σε ώρες
που απαιτούν απόλυτη ησυχία, απολαμβάνετε ιδανικές συνθήκες στον χώρο
σας, χωρίς την παραμικρή ενόχληση.

4 Στάδια Καθαρισμού
Αέρα & Ιονιστής

Λειτουργία Ύπνου

Καθαρή & υγιεινή
ατμόσφαιρα
χωρίς βλαβερά
σωματίδια

97,5% αντιμικροβιακή προστασία
Το δραστικό φίλτρο HEPA (κλάσης Η11), με δυνατότητα κατακράτησης του
97,5% των σωματιδίων μεγέθους έως 0,3μικρόμετρα σας εγγυάται την άριστη
ποιότητα του αέρα στον χώρο σας.
Απολαύστε καθαρή ατμόσφαιρα στον χώρο σας και μειώστε δραστικά τις
πιθανότητες εμφάνισης αλλεργιών και ασθενειών, πάντα με την έγκυρη
πιστοποίηση από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ερευνών Αλλεργιών, ECARF.

Αντιμετωπίστε δραστικά τη
σκόνη, τη γύρη και τα στοιχεία
της εξωτερικής ρύπανσης στον
χώρο σας με τη βοήθεια των 4
σταδίων φιλτραρίσματος και του
Ιονιστή.
Ο αέρας διέρχεται από τα
4 στάδια φιλτραρίσματος
που συγκρατούν τα βλαβερά
σωματίδια, καταπολεμώντας
αλλεργίες και ασθένειες και
δημιουργώντας την καθαρή
& υγιεινή ατμόσφαιρα που
επιθυμείτε, ενώ ο Ιονιστής
παράγει ιόντα εξαλείφοντας
μυρωδιές, σκόνη και καπνό.

Φίλτρο HEPA

Άμεση & αξιόπιστη διάγνωση
ποιότητας αέρα

Δείκτης Ποιότητας Αέρα

Ο απόλυτος έλεγχος των αναγκών της ποιότητας αέρα του χώρου σας
είναι τώρα εφικτός χάρη στον δείκτη ποιότητας αέρα! Με τη βοήθεια των
αισθητήρων της μονάδας, ο αέρας ελέγχεται διαρκώς προκειμένου να
εντοπιστούν χημικές ενώσεις όπως μούχλα και ανεπιθύμητες οσμές καθώς
και αιωρούμενα σωματίδια. Ο χρωματικός δείκτης προσαρμόζεται άμεσα
παρέχοντας αξιόπιστη πληροφόρηση σχετικά με την ποιότητα του αέρα,
εξαιρετική, καλή ή επιβαρυμένη.
Επωφεληθείτε από την εξελιγμένη λειτουργία του καθαριστή για να γνωρίζετε
ανά πάσα στιγμή την ποιότητα του αέρα στον χώρο σας!

QLT-300
Ικανότητα
Φιλτραρίσματος
Αέρα

Κατανάλωση
(min/max) (W)

Απόδοση
CADR
(m³/h)

Στάθμη
Θορύβου
(min) [db(A)]

Kάλυψη
Χώρου έως
(m²)

Στάδια
Φιλτραρίσμ.

Ταχύτητες
ανεμιστήρα

HEPA H11
97,5%

5.9/29.1

300

31

45

4

4

6

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΑΕΡΑ 2020

Οι καθαριστές αέρα Inventor είναι πιστοποιημένοι από το Ευρωπαϊκό
Ίδρυμα Ερευνών Αλλεργιών ECARF.
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Διπλό Σύστημα Φιλτραρίσματος

Κάλυψη περισσότερων
τετραγωνικών σε μικρότερο χρόνο

500

Εξασφαλίστε αποτελεσματική δράση καθαρισμού αέρα και ταχύτατα
αποτελέσματα στην απόκτηση ιδανικής ατμόσφαιρας στον χώρο σας, χάρη στο
διπλό σύστημα φιλτραρίσματος που διαθέτει η συσκευή!
Μεγάλης επιφάνειας φίλτρα είναι τοποθετημένα στις δύο πλευρές της
συσκευής με αποτέλεσμα μεγαλύτερη ποσότητα αέρα να εισάγεται στον
καθαριστή αέρα και να φιλτράρεται. Με αυτό τον τρόπο, απολαμβάνετε διπλά
οφέλη, εξασφαλίζοντας τόσο ιδανικές συνθήκες καθαρού & υγιεινού αέρα στον
χώρο σας όσο και εξοικονόμηση χρόνου & ενέργειας.

6 Στάδια
Καθαρισμού
Αέρα & Ιονιστής

Άριστη
ποιότητα αέρα
στον χώρο σας

Άμεση & αξιόπιστη διάγνωση
ποιότητας αέρα

Δείκτης Ποιότητας Αέρα

Ο απόλυτος έλεγχος των αναγκών της ποιότητας αέρα του χώρου σας
είναι τώρα εφικτός χάρη στον δείκτη ποιότητας αέρα! Με τη βοήθεια των
αισθητήρων της μονάδας, ο αέρας ελέγχεται διαρκώς προκειμένου να
εντοπιστούν χημικές ενώσεις όπως μούχλα και ανεπιθύμητες οσμές καθώς και
αιωρούμενα σωματίδια.
Ο χρωματικός δείκτης προσαρμόζεται άμεσα παρέχοντας αξιόπιστη
πληροφόρηση σχετικά με την ποιότητα του αέρα, εξαιρετική, καλή ή
επιβαρυμένη. Επωφεληθείτε από την εξελιγμένη λειτουργία του καθαριστή για
να γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή την ποιότητα του αέρα στον χώρο σας!

PM2.5
VOC

Αισθητήρες

Εξασφαλίστε καθαρό & υγιεινό
αέρα στον χώρο σας χάρη
στην αποτελεσματικότητα των
6 σταδίων φιλτραρίσματος
και του Ιονιστή. Το υψηλό
επίπεδο φιλτραρίσματος με
δυνατότητα συγκράτησης
του 99,97% των σωματιδίων
μεγέθους έως
0,3 μικρόμετρα σας εγγυάται
την άριστη ποιότητα του αέρα
στον χώρο σας, ενώ ο Ιονιστής
παράγει ιόντα εξαλείφοντας
μυρωδιές, σκόνη και καπνό.

Απόλυτη προσαρμογή στις
ανάγκες σας

Απολαύστε ανώτερη ποιότητα αέρα στον χώρο σας μέσω των 3 αισθητήρων
PM2.5, VOC και Φωτός που διαθέτει η συσκευή. Ο αισθητήρας PM2.5 εντοπίζει
τα αιωρούμενα μικροσωματίδια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα, ο VOC
ανιχνεύει τις χημικές ενώσεις που βρίσκονται στον αέρα και ο αισθητήρας
Φωτός συμβάλλει στην ενημέρωση για το επίπεδο φωτεινότητας στον χώρο.
Συγκεντρώνοντας τις παραπάνω πληροφορίες με τη βοήθεια των αισθητήρων,
η μονάδα γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τις συνθήκες στον χώρο που είναι
τοποθετημένη προκειμένου να σας παρέχει καθαρό αέρα.

QLT-500
Ικανότητα
Φιλτραρίσματος
Αέρα

Κατανάλωση
(min/max) (W)

Απόδοση
CADR
(m³/h)

Στάθμη
Θορύβου
(min) [db(A)]

Kάλυψη
Χώρου έως
(m²)

Στάδια
Φιλτραρίσμ.

Ταχύτητες
ανεμιστήρα

True HEPA H13
99,97%

3.8/32.8

500

27

80

6

5
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Οι καθαριστές αέρα Inventor είναι πιστοποιημένοι από το Ευρωπαϊκό
Ίδρυμα Ερευνών Αλλεργιών ECARF.
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700

Άριστη ποιότητα αέρα
στον χώρο σας

6 Στάδια Kαθαρισμού Aέρα
& Ιονιστής

Εξασφαλίστε καθαρό & υγιεινό αέρα στον χώρο σας χάρη στην
αποτελεσματικότητα των 6 σταδίων φιλτραρίσματος και του Ιονιστή.
Το υψηλό επίπεδο φιλτραρίσματος με δυνατότητα συγκράτησης του
99,97% των σωματιδίων μεγέθους έως 0,3μικρόμετρα σας εγγυάται την
άριστη ποιότητα του αέρα στον χώρο σας, ενώ ο Ιονιστής παράγει ιόντα
εξαλείφοντας μυρωδιές, σκόνη και καπνό.

Διπλό Σύστημα
Φιλτραρίσματος

Κάλυψη
περισσότερων
τετραγωνικών σε
μικρότερο χρόνο

Άμεση & αξιόπιστη διάγνωση
ποιότητας αέρα

Δείκτης Ποιότητας Αέρα

Ο απόλυτος έλεγχος των αναγκών της ποιότητας αέρα του χώρου σας
είναι τώρα εφικτός χάρη στον δείκτη ποιότητας αέρα! Με τη βοήθεια των
αισθητήρων της μονάδας, ο αέρας ελέγχεται διαρκώς προκειμένου να
εντοπιστούν χημικές ενώσεις όπως μούχλα και ανεπιθύμητες οσμές καθώς και
αιωρούμενα σωματίδια.
Ο χρωματικός δείκτης προσαρμόζεται άμεσα παρέχοντας αξιόπιστη
πληροφόρηση σχετικά με την ποιότητα του αέρα, εξαιρετική, καλή η
επιβαρυμένη. Επωφεληθείτε από την εξελιγμένη λειτουργία του καθαριστή για
να γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή την ποιότητα του αέρα στον χώρο σας!

Εξασφαλίστε αποτελεσματική δράση
καθαρισμού αέρα και ταχύτατα
αποτελέσματα στην απόκτηση
ιδανικής ατμόσφαιρας στον χώρο
σας, χάρη στο διπλό σύστημα
φιλτραρίσματος που διαθέτει η
συσκευή! Μεγάλης επιφάνειας φίλτρα
είναι τοποθετημένα στις δύο πλευρές
της συσκευής με αποτέλεσμα
μεγαλύτερη ποσότητα αέρα να
εισάγεται στον καθαριστή αέρα και
να φιλτράρεται.
Με αυτό τον τρόπο, απολαμβάνετε
διπλά οφέλη, εξασφαλίζοντας τόσο
ιδανικές συνθήκες καθαρού &
υγιεινού αέρα στον χώρο σας όσο και
εξοικονόμηση χρόνου & ενέργειας.

Ιδανικές συνθήκες ποιοτικού
αέρα & εξοικονόμηση ενέργειας

Αυτόματη Λειτουργία

Χάρη στους τρεις αισθητήρες με τους οποίους είναι εξοπλισμένη η συσκευή,
συλλέγεται όλη η πληροφορία για την ποιότητα του αέρα και τη φωτεινότητα
και αναλόγως προσαρμόζεται η λειτουργία του καθαριστή αέρα.
Με το πάτημα ενός πλήκτρου ενεργοποιείται η αυτόματη λειτουργία με
αποτέλεσμα εφόσον χρειαστεί, ο καθαριστής να επιδράσει στην ταχύτητα του
ανεμιστήρα, με στόχο να ανταποκριθεί πλήρως στις συνθήκες του χώρου,
εξασφαλίζοντας για εσάς τον καθαρό αέρα στον χώρο σας. Απολαύστε άνεση
και ξεγνοιασιά από τη χρήση της συσκευής, ενώ εξοικονομείτε ενέργεια
αποφεύγοντας την άσκοπη χρήση της.

QLT-700
Ικανότητα
Φιλτραρίσματος
Αέρα

Κατανάλωση
(min/max) (W)

Απόδοση
CADR
(m³/h)

Στάθμη
Θορύβου
(min) [db(A)]

Kάλυψη
Χώρου έως
(m²)

Στάδια
Φιλτραρίσμ.

Ταχύτητες
ανεμιστήρα

True HEPA H13
99,97%

5.4/36.0

700

42

100

6

5
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Οι καθαριστές αέρα Inventor είναι πιστοποιημένοι από το Ευρωπαϊκό
Ίδρυμα Ερευνών Αλλεργιών ECARF.
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