
Пречистватели на въздуха
Осигуряване на безопасна среда в детски 
заведения и училища със системи за 
дезинфекция на въздух

За връзка с нас:
0876 99 69 22
КРАУСЕН ЕООД



ВЪЗДУХОПРЕЧИСТВАТЕЛ КОНТРОЛ ПАНЕЛ 
TOUCH SCREEN

ДИСТАНЦИОННО

ТОЙ Е БЕЗОПАСЕН И БЪРЗ СТЕРИЛИЗАТОР НА ВЪЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЕТО
ЕТО НЕГОВАТА ВИЗИЯ

ТОЙ Е БЕЗОПАСЕН И БЪРЗ СТЕРИЛИЗАТОР НА ВЪЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЕТО
ЕТО НЕГОВАТА ВИЗИЯ



Тези системи могат да работят 24 часа в денонощие. Не влияят 
отрицателно на хора, животни, растения. Не настъпват промени в 

предметите и мебелите от пластмаса.
Устройствата могат да бъдат инсталирани в класни стаи, физкултурни 

салони, детски центрове - навсякъде, където е възможно да 
съществуват инфекциозни агенти.

UVC лампата обеззаразява въздуха вътре в уреда, което позволява 
уредите да работят в присъствието на хора. 

Уредите  са сертифицирани според Европейското законодателство.

Пречиствателите на въздух елиминират няколко вида замърсители в 
помещенията, поддържайки чиста и здравословна въздушна среда.



ПРЕДИМСТВА:
• Високоефективен - за кратко време дезинфекцира въздуха в помещението

• Спестява време в сравнение с други технологии за безконтактна дезинфекция

• не изискват надзор по време на работа

• OZONE FREE - 254nm дължина на вълната, която не отделя озон благодарение на 
сертифицираните UVC източници

• Няма вредни емисии и помещението може се използва непрестанно

• Лесен за обслужване и употреба

• Компактен размер и изчистен дизайн.

Предназначен е за употреба в клиники, лаборатории, фармацевтична и хранителна 
промишленост, офиси, търговски обекти, учебни заведения, детски градини, домове и други.

НАЕМНА ЦЕНА: 25.00лв. на месец с ДДС за 1 бр.

480.00 лв. С ДДСПри покупка:



Въздухопречиствателя с UV-C модел Komfort Air
40W-LS ще ви защити от:
Въздухопречиствателя с UV-C модел Komfort Air
40W-LS ще ви защити от:
• Алергии

• Грип

• Убива вируси, бактерии и микроби 

Нашата кауза е да предоставяме решения, с които да подобряваме 
нашето здраве, да правим средата, в която живеем здравословна и 

чиста, без да замърсяваме природата на нашата планета.
Присъединете се към нея!


