
- Αιωρούμενα σωματίδια
- Σκόνη / Ακάρεα σκόνης
- Νεκρά κύτταρα δέρματος
- Γύρη και άλλα αλλεργιογόνα
- Σπόρια μυκήτων
- Καπνός, καπνό τσιγάρου
- Νεκρά κύτταρα κατοικίδιων
- Μούχλα
- Μύκητες fungi
- Χημικά
- Ιούς
- Πτητικές οργανικές ενώσεις VOCs
- Όλα τα οργανικά χημικά και αέρια
- Βακτηρίδια και άλλους μικροοργανισμούς
- Δυσοσμία και μυρωδιές

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ

www.karmawatercy.com

Καθαρισμός & Απολύμανση Αέρα

CYPRUS

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 5 ΣΤΑΔΙΩΝ
Το σύστημα καθαρισμού αέρα WINIX U450 Signature 
διαθέτει 5 στάδια φιλτραρίσματοςκαι συνδυάζει την 
προηγμένη αντιμικροβιολογική τεχνολογία PlasmaWave™ 
η οποία διασπά τις οσμές, ιούς, αλλεργιογόνα, χημικούς 
ατμούς και άλλους ρύπους σε μοριακό επίπεδο και τις 
εξουδετερώνει. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Με τη λειτουργία του συστήματος ο αέρας στο χώρο θα 
χαρακτηρίζεται από φρεσκάδα, θα είναι υγιεινός χωρίς 
οποιαδήποτε μολυσματικά σωματίδια. 

Η ποιότητα της ζωής μας είναι καλύτερη, 
μειώνονται οι αλλεργίες και βελτιώνονται 
τα προβλήματα άσθματος.

ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΕΡΑ
Γιατί χρειαζόμαστε καθαρό αέρα;
Ο καθαρός αέρας είναι πλέον πολύτιμο αγαθό και συνδέεται 
άμεσα με την καλή ποιότητα ζωής τόσο στο σπίτι όσο και στο 
γραφείο και τον επαγγελματικό μας χώρο. 

Η ατμοσφαιρική ρύπανση, οι καπνοί, οι μυρωδιές, η σκόνη, 
οι μικροοργανισμοί και άλλα σωματίδια είναι η αιτία για 
διάφορες αρνητικές επιδράσεις στην καθημερινότητά μας 
όπως η ατονία, έλλειψη συγκέντρωσης, πονοκεφάλους, 
άσθμα, κόπωση κ.α. 

ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΕΡΑ
Υπάρχει στους εσωτερικούς χώρους
Οι συσκευές καθαρισμού του αέρα αποτελούν συστήματα 
εσωτερικού χώρου τα οποία καθαρίζουν τον ατμοσφαιρικό 
αέρα από διάφορα βλαβερά σωματίδια. Στους εσωτερικούς 
χώρους η ανακύκλωση του αέρα συνήθως δεν είναι επαρκής 
με αποτέλεσμα τα μικρόβια να αναπαράγονται μολύνοντας 
τον αέρα του εσωτερικού χώρου.

Επίσης, στην περίπτωση που δεν γίνεται ανακύκλωση του 
αέρα, η σημερινή ατμοσφαιρική ρύπανση, ιδιαίτερα στα 
αστικά κέντρα, καθιστούν τις συσκευές καθαρισμού αναγκαίες.
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αισθητήρας
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οσμών
σκόνης

τηλε-
χειριστήριο



www.karmawatercy.com

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Λεωφ. Αθαλάσσας 75
2012, Στρόβολος
Τηλ. 22375353

ΛΕΜΕΣΟΣ
Αγ. Φυλάξεως 73 
3087, Λεμεσός
Tηλ. 25355252

ΠΑΦΟΣ
Λεωφ. Ελλάδος 32
8020, Πάφος
Tηλ. 26222722

Καθαρισμός & Απολύμανση Αέρα
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο

Ονομασία

Ωφέλιμο Εμβαδόν

Τροφοδοσία

Ένταση Ρεύματος (Amper)

Ισχύς (Watts)

Θόρυβος (dB)

Ταχύτητες Ανεμιστήρα    

Ροή Αέρα (μ3/λεπτό)

Διαστάσεις Μ x Π x Υ (mm)

Βάρος Kg

WAC-450

SIGNATURE U450

42 τ.μ

220-240V, 50/60Hz

0.7 A

11/20/40/110 Watt

27/38/50/60 (dB)

4     

1.4/3.1/5/8.2

440 x 260 x 660

8 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Φίλτρο HEPA

To φίλτρο WINIX True-HEPA αιχμαλωτίζει το 99,99% των 
αερομεταφερόμενων ρύπων, καπνούς, οσμές, ουσίες, τρίχωμα   
κατοικίδιων ζώων, γύρη, μύκητες μούχλας και μια ποικιλία από 
άλλα αλλεργιογόνα σωματίδια με διάμετρο μέχρι και 0,3 microns.

Φίλτρο Στερεών

Το φίλτρο στερεών συλλαμβάνει τα αιωρούμενα στερεά που
υπάρχουν στο χώρο και τα οποία φαίνονται με γυμνό μάτι. 

Φίλτρο Άνθρακα Advanced Odor Control (AOC)

Το φίλτρο άνθρακα της WINIX είναι 3 φορές πιο αποτελεσματικό 
στην σύλληψη και εξουδετέρωση οσμών που δημιουργούνται από 
τα κατοικίδια ζώα, το μαγείρεμα, καπνό, και πολλές άλλες ουσίες 
οικιακής χρήσης που αναπτύσσονται στον αέρα.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Διασπά με ασφάλεια τις οσμές, αλλεργιογόνα, χημικούς ατμούς
και άλλους ρύπους σε μοριακό επίπεδο, χωρίς να παράγει 
οποιαδήποτε παραπροιόντα. Το PlasmaWave ™ δημιουργεί 
θετικά και αρνητικά ιόντα που συνδυάζονται με τους φυσικούς 
υδρατμούς για να σχηματίσει υδροξύλιο το οποίο καθαρίζει 
τέλεια την ποιότητα του αέρα στον εσωτερικό χώρο.

 

Πρόκειται για αντιμικροβιακό πρόσθετο το οποίο ενισχύει τις
επιφάνειες των προιόντων WINIX. Μειώνει την ανάπτυξη των 
βακτηρίων, μυκήτων και τα ακάρεα της σκόνης. Το Cleancel ™ 
μειώνει τη βακτηριακή μόλυνση, όπως η Escherichia Coli, 
Staphylococcus Aureus και Salmonella Enteridis που ευθύνονται 
για τα πεπτικά προβλήματα και τις μολύνσεις των τροφίμων. 
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