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PURIFICADOR DE 
AR INTELIGENTE



Nestes tempos em que a pandemia é uma prioridade para todos, 
instalações em todo o mundo são parte da batalha contra A COVID-19 
e a desinfecção do ar interior desempenha um papel crucial para 
erradicar a propagação da doença. De acordo com os peritos 75% 
de todas as infecções são causadas por aerossóis do ar que respiramos 
dentro de casa. A recomendação por os cientistas devem ventilar os 
espaços fechados onde se concentramestes aerossóis contendo o vírus, 
na maioria dos espaços não é possível ventilar naturalmente, por isso a 
solução mais eficaz é a purificação do ar por filtração HEPA H13 (99,95% 
de eficiência) continuamente e na presença de pessoas.A escolha do 
equipamento de purificação adequado faz a diferença no combate ao 
vírus e, portanto, no salvamento de vidas. ONAIR é um purificador 
profissional de alto desempenho, que integra as tecnologias mais avançadas 
para a desinfecção de ar interior na presença de pessoas.

onairQuando a desinfecção 
do ar salva vidas

PURIFICADOR DE 
AR INTELIGENTE



Os seus 3 processos de filtragem através do pré-filtro, 
o filtro de carvão activo e o filtro de alta eficiência, 
minimizam a quantidade de partículas nocivas no ar. 

99.95%
ELIMINA

DE VÍRUS E BACTÉRIAS 
NO AR INTERIOR

TRIPLA FILTRAÇÃO

CARBONO ATIVO HEPA H13 PREFILTRO
Filtro absoluto que retém 
99,95% dos contaminantes.

Conservar partículas 
mais grosseiras.

Elimina todos os tipos de 
odores orgânicos e químicos, 
tais como o formaldeído.

Lâmpada UV-C Tapa exterior

CONSUMÁVEIS

PACOTE DE PEÇAS PARA 
FILTROS. Carvão activado 
e Hepa 13.

AC3140109
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TECNOLOGIA UV-C
Uma bateria de lâmpadas UV-C de alto desempenho, localizadas nos filtros, 
emite uma radiação ultravioleta germicida de alta intensidade de luz ultravioleta 
no canal de esterilização com um comprimento de onda com um alcance de 
253,7 nm Isto provoca o processo irreversível de destruição de bactérias, vírus, 
moldes, fungos e outros microrganismos no ar que flui através do também 
realiza a desinfecção contínua do filtro. Graças à construção especial do canal 
de desinfecção fechado, o  A radiação UV-C de alta energia emitida não se 
propaga para fora do interior da unidade, permitindo o funcionamento seguro 
do purificador em espaços onde as pessoas estão presentes.
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TODO O CONTROLO 
ESTÁ NO SEU DEDO

Temporizador digital para desligamento automático após 
1, 4 ou 8 horas, dependendo da necessidade de utilização.

O controlo da velocidade do ventilador de ar tem modo 
alto, médio, baixo e silencioso.

Todo o controlo também no seu smartphone, através da 
aplicação tem todas as configurações e a informação do 
estado do seu ONAIR.

Modo de funcionamento automático através do sensor 
de concentração de partículas, o purificador é regulado 
de acordo com os requisitos de qualidade do ar.

A

Modo de funcionamento SILENCIOSO para os espaços 
silenciosos mais exigentes, com apenas 24 dB de som 
com modo de baixa velocidade do ventilador.
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Este sensor mede a Qualidade do Ar Interior de forma contínua e em tempo real, assim 
o purificador de ar ONAIR controla, reage e purifica de acordo com a concentração de 
partículas, ajustando automaticamente a velocidade do ventilador para uma purificação 
mais rápida e mais eficaz. 

LED VIOLET LED VERMELHOLED BLUE
Excelente Normal Mala

SENSOR CAI PM2.5
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Indicador da Qualidade do Ar ICA através de um anel LED 
de 4 cores e valor numérico de PM 2,5. O visor mostra 
também a temperatura e a humidade relativa.

LED GREEN
Bom

COBERTURA
2240 m

ABASTECIMENTO DE AR

600 m³ /h



Características especiais

Peso com filtro

Pré-filtro lavável

10 kg / 22 lb 

Nível de som

46 x 23 x 71 cm
18 x 9 x 28 inch

Níveis de filtração (3)

Dimensões 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nível máx. 68 dB

Níveis de ventilação (4)

Desconexão automático 
em 1 - 4 - 8 horasTemporizador

Modo alto, médio, 
baixo e silencioso

240 m²
600 m³/h

Cobertura de Superfície

Voltagem
Energia

220V - 50 / 60 Hz
62 W

Caudal de ar filtrado

Modo silent 24dB
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HEPA H13 (99.95%)
Carvão activado

Sensor CAI - PM2.5
Lâmpada UV-C 

600 

3 2600m  - 240m * 

3 2300m  - 120m * 

3 2200m  - 80m *   

3 2150m  - 60m * 

Zona limpa a 1 
renovação de ar/hora 
Zona limpa a 2
renovação de ar/hora  
Zona limpa a 3
renovação de ar/hora 
Zona limpa a 4
renovação de ar/hora 

* Estabelecendo uma altura de sala de 2,5 metros.
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