
Σας παρέχουμε ένα πολύτιμο 
προϊόν - τον καθαρό αέρα



Ο βρώμικος αέρας 
αναρροφάται μέσω ενός 
μικροφίλτρου που αφαιρεί 
τα μεγάλα σωματίδια όπως 
η σκόνη και η γύρη.

Ο αέρας διαβιβάζεται 
στη συνέχεια μέσω του 
φίλτρου άνθρακα που 
παγιδεύει τη δυσοσμία και 
τα μόρια των βακτηρίων.

Ο φρέσκος καθαρός αέρας 
ρέει κατόπιν από μία 
αρωματισμένη θρυαλλίδα 
δίδοντας στο χώρο ένα 
ευχάριστο άρωμα.

Πώς δουλεύει;

1

2

3



Ο καθαρός αέρας είναι δύσκολο να βρεθεί σε περιοχές όπου υπάρχει 
ελάχιστος ή καθόλου εξαερισμός, ως εκ τούτου οι οσμές και άλλες 
ουσίες που δημιουργούν ερεθισμούς αποτελούν κοινά προβλήματα. 
Η βασική λειτουργία του ECOBreeze είναι ο καθαρισμός του αέρα.

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΜΟΝΑΔΑ

• Ο ανεμιστήρας χαμηλής τάσης αντλεί τον βρώμικο αέρα.
• Βελτιώνει την εσωτερική κυκλοφορία του αέρα και τη ροή του μέσα σε έναν χώρο/δωμάτιο.
• Φιλτράρει τον αέρα μέσω ενός ακίνδυνου φίλτρου άνθρακα.
• Παρέχει φρέσκο αρωματισμένο αέρα κάθε 42 λεπτά. (44 κυβικά μέτρα ανά ώρα)
•  Αιχμαλωτίζει όλα τα αιωρούμενα σωματίδια, τη σκόνη, τις οσμές και τους ερεθιστικούς 

παράγοντες.

•  Σύστημα αρωματισμού που παρέχει ένα σταθερό και διακριτικό άρωμα που διαρκεί και 
διαχέεται σε όλο τον χώρο/δωμάτιο.

• Εξαιρετικά αρώματα με υπογραφή για τη δημιουργία επώνυμης εταιρικής ταυτότητας.
•  Φρέσκια αρωματισμένη ατμόσφαιρα. Αρώματα που δεν συγκαλύπτουν και δεν ανταγωνίζονται 

τις δυσάρεστες οσμές. Δεν δημιουργείται συσσώρευση αρωμάτων, πράγμα που εξασφαλίζει 
λιγότερους ερεθιστικούς παράγοντες.

• Οικονομία, διάρκεια, μικρότερη συχνότητα συντήρησης.
•  Σύστημα διήθησης άνθρακα, μη τοξικό, απόρριψη των χρησιμοποιημένων φυσιγγίων σε 

απλούς κάδους απορριμμάτων.
• Το χρησιμοποιημένο δοχείο αρώματος είναι πλήρως ανακυκλώσιμο.
• Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και των επικίνδυνων αποβλήτων.
• Τα αρώματα πληρούν τα πλέον υψηλά πρότυπα.
• Σε συνεργασία με κορυφαίο οίκο αρωμάτων.
•  Δημιουργία αρωμάτων υπογραφής για την υποστήριξη της επώνυμης εταιρικής ταυτότητας 

των πελατών.

• Λειτουργία μέσω δικτύου, 12V DC. Ανεμιστήρας πολύ χαμηλής τάσης, 5W.
• Χαμηλό κόστος λειτουργίας.
•  Δεν απαιτούνται μπαταρίες, συνεπώς δεν δημιουργούνται επικίνδυνα απόβλητα και μειώνεται 

το αποτύπωμα άνθρακα.
• 4 λειτουργικές ρυθμίσεις πλήρως προσαρμόσιμες στις απαιτήσεις του χώρου.

• Πατενταρισμένη τεχνολογία
• Με σύστημα τριπλής δράσης
• Με συμπαγή, κομψό και μοντέρνο σχεδιασμό
• Εύκολη στη συντήρηση, στο σέρβις και τον καθαρισμό
• Με ασφαλές σύστημα κλειδώματος που μειώνει τον κίνδυνο βανδαλισμού
• Εντοιχιζόμενη 
• Με εγγύηση κατασκευαστή 1 έτους
• Πλήρως συμμορφωμένη με βάση την Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE.
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Τεχνικές πληροφορίες
Για εσωτερική παροχή ρεύματος

Μερικοί από τους ικανοποιημένους 
πελάτες μας

Μέγεθος (Μ + Π + Υ) 220mmx180mmx62mm
Βάρος  670 γραμμάρια
Καλώδιο τροφοδοσίας 2m (καλώδιο AC 2 πυρήνων)
Ισχύς εισόδου 100-240 VAC 50-60Hz
Κατανάλωση ισχύος 5W
Απόδοση >83,5%
Θερμοκρασία λειτουργίας -10 έως +50
Υγρασία 95% RH
Μέγιστη ροή αέρα έως 24 cm
Αισθητήρας PIR: Αισθητήρας κίνησης, αυτόματη ενεργοποίηση,
 ρύθμιση αυτόματων λειτουργιών, διακόπτης ταχύτητας ανεμιστήρα,
 αυτόματος διακόπτης λειτουργίας on/off
Εγκατάσταση: Τουαλέτες/χώροι αλλαγής πάνας μωρού: Μόνιμα στερεωμένη 
 με βίδες στον τοίχο.
 Διάδρομοι: Μόνιμα στερεωμένη με βίδες στον τοίχο.
 Κουζίνες & χώροι Υποδοχής: Μόνιμα στερεωμένη με βίδες 
 στον τοίχο.
Πιστοποιητικά CE, RoHS, EMC
 Κανονισμός CEC Επίπεδο V
Συσκευή Κλάσης ΙΙ
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