Sistem de purificare al aerului All-In-One
LIVA AIR Doctor este extrem de eficient în distrugerea
microorganismelor patogene, eliminând atât substanțele
chimice poluante (formaldehida) cât și mirosurile.
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n ultimii c iva ani un număr tot mai mare de dovezi tiin ifice au arătat că aerul din interiorul caselor i a clădirilor n
eneral poate fi mult mai poluat dec t aerul e terior chiar i n cele mai mari i mai industrializate ora e. utorită ile
raportează că oamenii petrec apro imativ
din timpul lor n interior. stfel pentru multe persoane riscurile pentru
sănătate din cauza e punerii la poluarea aerului din interior pot fi mai mari dec t riscurile cauzate de poluarea
e terioară. ersoanele e puse la poluan ii atmosferici interiori pentru perioade lun i de timp sunt mult mai adesea
e puse la efectele nocive ale acestora.
Numeroase forme de poluare a aerului din interior sunt posibile și în biblioteci, spitale, școli, etc. În conformitate cu normele
în vigoare, particulele mici pot avea efecte extrem de grave asupra sistemului respirator și digestiv al oamenilor. Mirosurile
nu numai că provoacă oamenilor stres mental, ci induc și o serie de situații de disconfort fizic, cum ar fi dureri de cap,
vărsături, insomnii, deteriorarea sistemului olfactiv, creșterea tensiunii arteriale sau chiar anomalii în dezvoltarea sistemului
reproducător.

De ce am avea nevoie de un sterilizator şi dezodorizant de aer
Poluanții din aerul interior sunt invizibili pentru noi, dar amenințarea pe care o reprezintă pentru sănătatea publică nu poate fi ignorată.
Aceștia pot fi plasați în două grupe, biologici și chimici.
Cu toate acestea, purificatoarele de aer obişnuite nu au niciun efect asupra poluanților biologici.

LIVA Air Doctor poate elimina praful, poate distruge microorganismele dăunătoare și poate elimina mirosurile - SIMULTAN.
Este de la sine înțeles că sterilizatorul şi dezodorizantul multifuncțional de aer este indispensabil pentru curățarea aerului din interior!

Sistem complet de îngrijire a aerului
De ce este mai bun decât un purificator de aer obişnuit?
LIVA Air Doctor:
Trei filtre
Radicalii hidroxil (OH) cu reacție ridicată

Aer curat

Aer poluat

Prima etapă

A doua etapă

A treia etapă

Filtrare

Sterilizare

Dezodorizare

Trei filtre

Radicali hidroxil
(OH)

Radicali hidroxil
(OH)

Filtru de particule
Filtru de carbon activ
Filtru HEPA

Echipat cu patru module de sterilizare,
LIVA Air Doctor sterilizează și
dezodorizează fluxul de aer de șase ori,
ceea ce îmbunătățește considerabil
efectele de purificare.

Etapa a treia
Etapa a doua

Prima etapă
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ei trei pa i ai filtrării
iltrul de particule limină particulele mari precum praful părul polenul etc.
iltrul cu cărbune activ limină poluan ii nocivi chimici i absoarbe mirosurile.
iltrul
e ine praful microscopic p nă la . microni

Filtru particule

Filtru cărbune activ

Filtru

Funcționare & Beneficii
Rolul radicalilor hidroxil (OH) cu reacție ridicată: Sterilizare & Dezodorizare
Radicalii hidroxili (OH) cu reacție ridicată se formează după ce fotocatalizatorul cu dioxid de titan (TiO2) este iradiat de lumina UV-A.
Radicalii hidroxili (OH) cu reacție ridicată inițiază reacţii de oxido-reducere (redox) care duc la degradarea/mineralizarea compușilor
organici și anorganici absorbiți.
Între timp, speciile reactive vor suferi modificări distructive ale structurii celulare, inactivare microbiană și posibilă distrugere.

Aer poluat
(amestecat cu bacterii și mirosuri)

Formarea de radicali OH

Reacționarea cu peretele
celular

Distrugerea peretelui celular și
formarea de molecule de apă
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Rolul radicalilor hidroxil

cu reac ie ridicată terilizare & ezodorizare

chipat cu patru module de sterilizare flu ul de aer va fi sterilizat i dezodorizat de p nă la ase ori.
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Se poate observa cu u urin ă dacă modul de lucru a fost ini iat.
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reapta curenta a for ei ventila iei este
indicată de semnalul corespunzător
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ten ionare i otificare nainte de service
pare un semnal care indică e isten a unei func ionări
anormale la ma ină. erificarea ncepe cu nlocuirea
filtrului. poi verifica i dacă ventilatorul sau ledul
func ionează normal sau nu.
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Domenii de aplicare
Săli de conferință

Birouri

Cafenele

Librării

Spitale

Biblioteci
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rei orificii de evacuare situate pe partea
din fa ă st n a i dreapta
liberează aer curat.
e nalizare
ndică dacă ma ina este conectată la sursa
de alimentare.
otificări
Sunt semnalizate condiţii anormale apărute
la filtrare sau se anunţă necesitatea
schimbării filtrului datorită duratei limitate
de viaţă al acestuia.
d isie aer i eliberare aer curat
erul curat va fi eliberat după o serie de
tratamente speciale.
nitatea principală de control
Componentele principale sunt amplasate pe
această placă.
terilizare (OH)
Se sterilizează materialele pato ene i se
elimină mirosurile insuportabile.
urificare i dezodorizare
iltrele filtrul de particule filtrul cu cărbune
activ i filtrul
sunt instalate aici
pentru a elimina praful i a dezodoriza.
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si ură o deplasare u oară. revăzute cu
fr nă pot fi fi ate după instalare.
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