
  



  
      

  
 

 

   
  

  
   

Csúcstechnológiát képviselő, 
nagyteljesítményű légfertőtlenítő!

Élvezze a tiszta, friss levegőt a Wellisairrel.
A Wellisair gondoskodik a levegő tisztaságáról az 
Ön környezetében

(Szélesség) 220mm x (Mélység) 150mm x (Magasság) 370mm

  és  

 kezelhetőség kompakt kialakítás 

Automatikusan távolítja 
el a szennyeződéseket 

a levegőből és 
a felületekről

Minimális zajszint, 
csendes működés
Alacsony fényerő a 

kényelmes alváshoz

Időben figyelmeztet 
a patroncsere 

szükségességére

Akkor jelez, ha a patron 
kiürült, vagy ha rossz 
elhelyezése miatt a 

készülék nem működik



    

  

  
 

   
    

              

     
    

   
        

   
       

  
 
 

    

  
 

 
      

        
        

       
        

      
    

 
    

  

Wellisair, a gazdaságos és 
könnyen kezelhető légfertőtlenítő!

Rendkívül 
energiatakarékos!
Könnyen karbantartható!

A Wellisair a nap 24 órájában 3,6 Wh áramfogyasztással 
tisztítja a levegőt, ami egy kb. 50m2-es helyiség esetében 
havi 0,22, évi 2,64 euró költséget jelent.

(A cserélhető folyadékpatron 
élettartama a környezeti 
tényezőktől – beltéri 
hőmérséklettől, 
páratartalomból stb. – függ.)

A Wellisair kiválóan alkalmas a 
szennyezett környezet kezelésére!

A Wellisair 
a legmagasabb technikai 
szintet képviseli!
Ezt a technológiát a katonai védelem fejlesztette ki az 
1970-es években, CBR, azaz vegyi, biológiai, radiológiai 
hadviseléshez, hidroxilgyökök (OH) légköri felhasználásával. 
Az 1990-es években, európai kórházakban került először 
kereskedelmi forgalomba, és kiváló eredményeket hozott 
baktériumok, vírusok, ártalmas gázok, penész, légúti 
allergének és egyéb, szennyezett környezetért felelős káros 
anyagok eltávolításában.

A vírusok, baktériumok, penészgombák és egyéb 

Környezetbarát módon tisztít, a természet légfertőtlenítő elvei alapján!



 

        
       

   
                 

      

    

   
   

 

      

   

  
   

 

nagy mennyiségben hoz létre természetes 
légfertőtlenítő képességgel rendelkező OH gyököket, környezetbarát 
(8 000 000 ~ 10 000 000/CC) szinten, kihasználva a természet saját légfertőtlenítő 
módszereit.

Az OH (hidroxilgyök) egy igen erős tisztító hatású anyag, amelyet a napfény, az ózon és a levegő nedvessége termel 
természetes módon, majd ártalmatlanul eltűnik más légszennyező anyagokkal együtt.

A Wellisair által előállított OH 
körülveszi a vírust és a káros 

baktériumokat Megsemmisíti a káros 
baktériumokat és vírusokat

Ártalmatlan elemmé, pl. 
vízzé (H2O) alakul át.
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 kiváló

tovább  ajánlott,

VOC-k (illékony szerves 

Kórokozók (baktériumok, vírusok)
Házipor, atkák, ürülék

Allergének (kisállat, elhullott 
hámsejtek, virágpor), penész 

(gombák, spórák)

Cigaretta, étel, lefolyó szaga 
kisállatok szaga

Formaldehid, toluol, benzol

Véd a patogén betegségek ellen 
(asztma rhinitis, atópiás dermatitis)

Eltávolítja a kellemetlen szagokat, és 
kellemes beltéri légkört hoz létre.

Beteg épület szindróma, atópiás dermatitis, 
vérváltozás, fehérvérűség megelőzésében 

hatásos.

Akik a konyhában keletkező káros 
gázok miatt aggódnak

Akiket zavar a cigaretta vagy az 
ételek szaga

Akik hosszú órákat töltenek 
kórházban, irodában vagy 

iskolában

Akik atópiás dermatitisben, 
asztmában vagy allergiában 

szenvednek

Akik beteg épület szindrómában 
szenvednek

Egészségügyi ellátásra szoruló 
hallgatóknak

Akik  
légfertőtlenítőt szeretnének 

használni, jelentős áramköltségek 
nélkül

, 
akiknek gyenge immunrendszere



    
 

  
   

       

Csúcstechnológiát képviselő, 
nagyteljesítményű légfertőtlenítő!

Élvezze a tiszta, friss levegőt a Wellisairrel.
A Wellisair gondoskodik a levegő tisztaságáról



KCL TESZTEREDMÉNYEI 

Tétel
Eredmény

Környezet
Kezdeti sűrűség 4 órával később (CFU/ml) Baktériumok csökkenése (%) 

Antibakteriális teszt E. colira 1.7x104 <10

  Antibakteriális teszt 
Pseudomonas aeruginosára 1.9x104 <10

Antibakteriális teszt 
Staphylococcus aureusra 1.4x104 <10

Antibakteriális teszt szalmonellára 1.6x104 <10
 2.0x104 <10

Antibakteriális teszt M RSA baktériumra 1.2x104 <10

Tétel
Eredmény

Környezet
Kezdeti sűrűség 4 órával később (CFU/ml) Baktériumok csökkenése (%) 

mikrobákra (K pneumoniae) 1.2x104 <10  

mikrobákra
1.0x104 <10  

Tétel Eredmény
Szagtalanítás hatékonysága (ammónia NH, 4 óra) 80

Szagtalanítás hatékonysága (Toluol C6H5CH3, 4 óra) 

Szagtalanítás hatékonysága (formaldehid, HCHO, 4 óra) 

EREDMÉNY

EREDMÉNY

EREDMÉNY

az 

A 

csökkenése
* Kimutatott kórokozó baktériumok
- Staphylococcus aureus, Escherichia coli, gennyes streptococ-
cus, Streptococcus pneumoniae

Az első mérés eredménye
(Telepítés előtt)

A második mérés eredménye
(Telepítés után)

Első mérés átlaga: 146,68, második mérés átlaga: 70,62

Orvosi szoba Váróterem

(37,0±0,1)E (33,1±0,2)%
R.H.

(37,0±0,1)E (33,1±0,2)% 
R.H.

(23,0±0,1)E (50,2±1,0)%
R.H.

(23,0±0,1)E (50,2±1,0)%
R.H.

A különféle felületek (pl. ruházat, bútorok) bakteriális szennyeződéseire irányuló antibakteriális teszt a bakteriális 
kórokozók 99,9%-os csökkenését mutatta ki.

A szuszpendált mikroorganizmusok jelenlétét ellenőrző teszt a baktériumok és lebegő mikroorganizmusok 99,9%-os 
csökkenését mutatta ki, a beltéri levegő szennyező anyagainak inaktiválása mellett.

A toluol esetében a szagtalanítás hatékonysága meghaladja a 99,5%-ot.
*Toluol: petrolkémiai anyagok, például festék vagy ragasztó összetevői Beteg épület szindrómát okoz



Wellisair thinks of health of your family.

AIRTÈCNICS  
Conca de Barberà, 5 - Pol. Ind. Pla de la Bruguera 
E-08211 Castellar del Vallès (Barcelona) Spain
TEL : +34 93 714 36 36
www.airtecnics.com

Magyarországon forgalmazza:

2532 Tokodaltáró, József Attila út 34.
Tel: +36 (33) 515-515
www.rosenberg.hu


