


Κατακρατεί μικροοργανισμούς 
Aπομακρύνει οσμές 

Kαταστρέφει μικροοργανισμούς

Χαμηλή Κατανάλωση, Υψηλή Απόδοση

HEPA FILTER :
CARBON FILTER :
UV LIGHT :



Λειτουργία ύπνου

Ήχος Ανθίσματος Θρόισμα φύλλων Ησυχία βιβλιοθήκης Ήχος ρολογιού Κανονική ομιλία



Minimum space, Maximum Efficiency

Μοναδικός Σχεδιασμός - Εξοικονόμηση Χώρου

Kαθαρίστε μέχρι και 1500 κυβικά αέρα/ώρα με μια συσκευή της οποίας
το βάθος δεν ξεπερνά τα 12cm !!!



ΛΑΜΠΕΣ UV
Διαθέτει λάμπες UV σε όλα τα σημεία εισροής
αέρα. 

Oι λάμπες UV είναι τοποθετημένες αμέσως 
μετά τα σημεία εισροής αέρα και πριν τα φίλτρα 
ΗEPA.

Μέγιστη απόδοση στην εξάλειψη των 
μικροοργανισμών πριν εισέλθουν στα φίλτρα,μικροοργανισμών πριν εισέλθουν στα φίλτρα,
αλλά και αφότου  παγιδευτούν σε αυτά.



Απομάκρυνση μικροοργανισμών : 99.66%

Aπομάκρυνση Φορμαλδεϋδης : 93.3 %

Aπομάκρυνση PM 2.5 : 99.87%

Αποκλειστικός αντιπρόσωποςΜedicon Hellas  A.E.
Μελίτωνα 5, Γέρακας, Αττική
Τηλ: 210660111  email: diag@mediconsa.com

Καθαρός αέρας με κλειστά παράθυρα



Ανανέωση του αέρα
 με αρνητικά ιόντα

Σύστημα φιλτραρίσματος και καθαρισμού αέρα

Φίλτρο αντιβακτηριδιακής
τεχνολογίας ιόντων αργύρου

Φίλτρο τεχνολογίας ψυχρού άνθρακα

Καταλύτες φορμαλδεύδης

Φίλτρο ενεργού άνθρακα με ιώδιο

Δίκτυο φίλτρων HEPA

Εξωτερικό πλέγμα φίλτρων



Καθαρίστε τον αέρα γύρω σας, ΟΧΙ στα πόδια σας

Οι καθαριστές αέρα ΚJ δημουργούν ροή εισρόφησης του αέρα καθ’ ύψος

Παγιδεύουν τα aerosols όσο αιωρούνται και όχι όταν καθιζάνουν

Καθαρός αέρας ενώ είστε όρθιοι, καθήμενοι ή ξαπλωμένοι

Τα μικρότερα από αυτά (aerosols) μπορούν και αιωρούνται στον χώρο από 8 λεπτά, έως και 3 ώρες

Οι μικροοργανισμοί παγιδεύονται  στα σταγονίδια που εκπνέουμε (ομιλία, βήχας, φτάρνισμα)



Μεγάλη Διάρκεια ΖωήςΔυνατή  ΕισρόφησηΑθόρυβο

Μέγιστη ΑπόδοσηΧαμηλή Κατανάλωση

Οικολογικό μοτέρ



Ο μοναδικός καθαριστής αέρας της αγοράς με
ειδικό πρόγραμμα λειτουργίας ύπνου που δεν
ξεπερνάει σε θόρυβο τα 35dB.

Ο μοναδικός καθαριστής αέρα με πατενταρισμένο 
σύστημα εισαγωγής αέρα. Σύστημα πολλαπλών
ανεμιστήρων με 5 φορές μεγαλύτερη εισροή αέρα 
από τους κλασσικούς καθαριστές αέρα.

Πρακτικά χαρακτηριστικά, έξυπνες λειτουργίες

Πρωτοποριακό σύστημα εισροής αέρα Υψηλής ευαισθησίας αισθητήρες

Ένδειξη ζωής φίλτρων

Προγραμματισμός λειτουργίας

Ανίχνευση αιωρούμενων σωματιδίων

Λειτουργία ύπνου

Διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας αισθητήρες
CO2, PM 2.5 , θερμοκρασίας, υγρασίας και
μολυσματικών παραγόντων της ατμόσφαιρας.

Διαθέτει Ιαπωνικής κατασκευής και μεγάλης
ακρίβειας laser για την ανίχνευση αιωρούμενων
σωματιδίων και παθογόνων.

Διαθέτει ψηφιακό χρονοδιακόπτη ώστε να
προγραμματίσετε το άνοιγμα και το κλείσιμό του
σύμφωνα με τις σας ανάγκες . Εξοικονομήστε ρεύμα
αλλά και ζωή στα φίλτρα σας.

Μέσω της LCD oθόνης σας παρέχει σε
πραγματικό χρόνο πληροφορίες για την
διάρκεια ζωής των φίλτρων και την αλλαγή τους.



Κατακρατεί μικροοργανισμούς 
Aπομακρύνει οσμές 

Kαταστρέφει βακτήρια  και ιούς

Χαμηλή Κατανάλωση, Υψηλή Απόδοση

HEPA FILTER :
CARBON FILTER :
UV LIGHT :

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

Με τηλεχειριστήριο, με πλήκτρα αφής,  μέσω application στο Κινητό

Πολλαπλοί τρόποι χειρισμού



Aπομακρύνει οσμές 
Kαταστρέφει βακτήρια  και ιούς

Χαμηλή Κατανάλωση, Υψηλή Απόδοση

HEPA FILTER :
CARBON FILTER :
UV LIGHT :

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

Με τηλεχειριστήριο, με πλήκτρα αφής,  μέσω App στο Κινητό

Πολλαπλοί τρόποι χειρισμού
 Με το πρόγραμμα Smart Mode οι καθαριστές αέρα KJ ανιχνεύουν αυτόματα την ποιότητα
 του αέρα στον χώρο και επιλέγουν το κατάλληλο πρόγραμμα για εσάς !!

2 . Αυτόματη λειτουργία

Πλήκτρο
έξυπνης
λειτουργίας



Ψηφιακό Πάνελ Λειτουργιών

Πρόγραμμα έξυπνης λειτουργίας

Χρονοδιακόπτης

Πρόγραμμα Γονικού Κλειδώματος
Ένδειξη διάρκειας ζωής των φίλτρων

4 ταχύτητες  για μέγιστη απόδοση

Πλήκτρα αφής



Καλή Ποιότητα Ατμόσφαιρας Μέτρια Ποιότητα Ατμόσφαιρας Κακή Ποιότητα Ατμόσφαιρας

Πράσινη Οθόνη : Μπλέ Οθόνη : Κόκκινη Οθόνη :

Ένδειξη αντικατάστασης φίλτρων

Καλή ποιότητα ατμόσφαιρας
Μέτρια ποιότητα ατμόσφαιρας
Κακή ποιότητα ατμόσφαιρας

Ένδειξη χρονοδιακόπτη

Ένδειξη Ιονισμού

Χρώμα Οθόνης

Ένδειξη σωματιδίων PM 2.5

Ένδειξη σωματιδίων PM 10Ένδειξη σωματιδίων PM 1.0

Ταχύτητα ανεμιστήρων

3. Οθόνη LCD πολλαπλών ενδείξεων



Υψηλή ταχύτητα στον καθαρισμό της ατμόσφαιρας

Οπίσθια εισαγωγή αέρα

Αμφίπλευρη εξαγωγή



Στους κλασικούς καθαριστές αέρα δημιουργείται υψηλή πίεση στο κέντρο του συστήματος με αποτέλεσμα το φίλτρο να δέχεται μεγαλύτερο
όγκο αέρα από οσο μπορεί να επεξεργαστεί. Έτσι, στις γύρω περιοχές με χαμηλότερη πίεση ο μολυσμένος αέρας διαφεύγει ξανά προς την 
ατμόσφαιρα. Ταυτόχρονα η ζωή του φίλτρου, λόγω της υψηλής πίεσης, μειώνεται δραματικά. Η μοναδική κατασκευή των καθαριστών αέρα
KJ καταφέρνει χάρη στο σύστημα πολλαπλών ανεμιστήρων να εξισορροπεί τις πιέσεις και να δημιουργεί μια ομοιόμορφη κατανομή
του εισαγόμενου αέρα προς τα φίλτρα. Έτσι, επεξεργάζεται τρεις φορές περισσότερο όγκο αέρα, με πολύ λιγότερη κατανάλωση ρεύματος
και αυξάνει την ζωή των φίλτρων κατά 50%. Επιπρόσθετα η ομοιόμορφη κατανομή του αέρα διασφαλίζει την ορθή λειτουργία των φίλτρων
ενεργού άνθρακα.

Πατενταρισμένη Τεχνολογία Εισροής Αέρα

Κλασικός Καθαριστής Αέρα vs Καθαριστής Αέρα KJ

Κλασικός Καθαριστής Αέρα










