Müşterilerimiz niçin Purezone Hava Arıtıcıları seçmeli?
Purezone sizin için ne yapabilir?
A.
Virüs, bakteri, küf, mantar ve küf sporları vs. dahil, her türlü biyolojik kirletici atıkları yok
eder;
B.
Alerjenler ve evcil hayvan deri döküntülerini temizler;
C.
Dekorasyon malzemelerinden çıkan benzen, formaldehit, SO2, CO vs. gibi her türlü
kimyasal zehirli gazları nötrleştirir.
D.
Ev yaşamından veya ofis çalışmasından kaynaklanan kötü kokuları yok eder;
E.
Çok küçük partikülleri ortadan kaldırır: 0.2¦m (mikron) altındaki partikülleri bertaraf edebilir;
F.
Yapı içi havayı taze ve temiz muhafaza eder.
Purezone hava arıtıcıların avantajları nedir?
A.
Yüksek verimlilik.
Purezone ürünlerinin çekirdek tekniği, geleneksel tiplerden 200 defa daha hızlı olan foto
plazma arındırmadır, bu figür, RGF Çevre Grubu ve Lawrence Berkeley Ulusal
Laboratuarının kombine testiyle onaylanmaktadır.
B.
Filtre veya ilaç gereksinimi yoktur.
Purezone Serisi ürünlerinin filtre veya ilaca ihtiyacı yoktur, bu sayede kullanıcılar zaman
ve para kaybına sebep olan filtre yıkama veya değiştirme derdinden veya kimyasal
ekleme derdinden kurtulmuş olurlar.
Ön filtre, karbon net, HEPA dahil filtrenin bir takımının ücreti her altı ayda 50 ABD$’dır,
yani her yıl 100 ABD$’dır. Karşılaştırmada, Purezone Serisi bir seneden fazla bir süre
boyunca 9000 saat duraksız çalışmada lamba değiştirmede 20ABD$ ila 30ABD$ mal
olur. Birçok durumda, Purezone serisi lamba değiştirmeden üç yıl çalışabilir.
C.
Hafif ve portatif.
Duvarda asılı 120 metre kare (1290 sqf) için etkili bir hava arıtıcı mı görüyorsunuz? Eğer
öyleyse, bu Purezone serisi olmalı. Purezone hava arıtıcısının maksimum ağırlığı 2.0
kg’dir, bundan dolayı duvara asmak istediğiniz her yere taşıyabilirsiniz.
D.
İkincil kirliliği yoktur.
Birkaç ay çalıştıktan sonra, bir filtre daha fazla filtre edemez, daha da kötüsü, filtredeki
partiküller veya mikropları havaya pompalayarak çekebilir. Problem filtre devre dışı kaldığı
zaman hiçbir fikriniz olmadığından kaynaklanabilir.
Filtreden geçirmeli hava arıtıcılar ile karşılaştırıldığında, Purezone Serisi hava arıtıcılar
ikincil kirliliği yok eder, etkin elemanı tüm zamanlarda havaya pompalar.
E.
Sessiz
Purezone hava arıtıcısındaki fan için yüksek-güçlü elektromotor olmadığından dolayı,
çalışma gürültüsü çok düşüktür, maksimum 35dBs. Rahatsız olmadan kitap
okuyabilirsiniz.
F.
Düşük güç tüketimi
Maksimum 15w, yani neredeyse 3 günlük çalışmada yalnızca 1 KwH tüketir.

Purezone Hava Arıtıcının niçin filtreye ihtiyacı yoktur?
A.
Farklı uygulama alanları.
Purezone Serisi ürünler, otel, ev, ofis gibi çok fazla tozun olmadığı ama organik kirlilik
kaynaklarının olduğu iç mekan odaları temizlemek için uygundur. Purezone hava
arıtıcıların ana tasarlanma fonksiyonları şunlardır:
a)
Virüs, bakteri, küf, mantar ve küf sporları vs. dahil mikroskobik hayvanları
öldürme;
b)
İnsanlar, evcil hayvanlar, kumaşlar vs.’den çıkan kötü kokuları temizleme,
c)
Dekorasyon malzemesi, mobilya ve eşyalardan çıkan benzen, formaldehit gibi
organik bileşikleri ayrıştırma.
d)
SO2, CO, amonyak gibi zehirli gazları nötrleştirme.
B.
Farklı arındırma tekniği.
Purezone hava arıtıcılarının teknolojisi, foto-plazma, foto-kataliz oksidasyonu, ozon ve
anyondur. Etkili arındırma elemanları, her köşeye pompalanır ve havayı aktif olarak
temizler, reaksiyon alanı tüm odadır, bu nedenle Purezone ürünlerinin filtreye ihtiyacı
yoktur.
C.
Atmosfer kolloittir.
Kolloit, içinde boyutu yaklaşık 1 ila 100 nanometre olan, maddeden hızlıca çıkmayan ve
hazırda filtrelenmiş olmayan partiküllerin bulunduğu, sürekli bir ortamda ince bölünmüş
partiküller süspansiyonudur. Partiküllerin birleşmesi, günlük hayatta üretilen toz,
elektrostatik yükleri oluşturur. Halıda yürümek gibi birleşmeyi hızlandırabilir. Bu yüzden,
pencerelerimiz kapandıktan birkaç gün sonra bile odalarımız tozlu olur. Bu teoriye göre
tozun birçoğu, iletim yoluyla getirilmek yerine odanın içinde oluşur. Purezone hava
arıtıcının saldığı etkili elemanlar, birleşmeden önce havadaki organik partikülleri okside
edip bozabilir ve bu fonksiyon da havadaki partikülleri büyük oranda azaltır.
Hangi arındırma tekniklerini uyguluyoruz?
Purezone hava arıtıcı foto-plazma, foto-kataliz ve anyon dahil üç anahtar teknoloji içerir.
Foto-plazma: Plazma güçlü ultra-viyola ışınları tarafından üretilmektedir. Pozitif ve negatif
elektrik yüklerinin nötrleştirilmesi, etraftaki organik moleküllerin değişimi ve enerji transferine
sebep olacak birçok enerjiyi serbest bırakacaktır. Bu reaksiyon bakterileri öldürür, organizmaları
parçalar ve dolayısıyla kirliliği ortadan kaldırır.
Foto-kataliz: Temsilcisi olarak titanyum dioksidi olan elyaf yarı iletken malzemenin döşeme
tahtası olup foto kataliz fonksiyonu vardır. Kirlilik problemlerini uluslararası çözmede en iyi
malzemelerden biri olarak uygulanabilir.
Foto-kataliz, yüksek enerjili ultraviyole ışınları ile ışınlama tarafından fotosentez katalitik
reaksiyon olarak tepki verebilir. Bu reaksiyon, etkin olarak bakterilerin hücre zarlarını bertaraf
eden ve virüslerin proteinlerini oksidite eden güçlü oksidasyon enerjisi ile serbest hidroksil ve bazı
oksitler üretir. Bakterileri öldürebilir ve organik kirliliği giderebilir ve kirletilmemiş su ve karbon
dioksitte değiştirilebilir. Bundan dolayı, bakteri öldürme, koku giderme, küf geçirmezlik,kirlilik
geçirmezlik ve hava temizlemede güçlü fonksiyonu vardır.
Anyon: Doğru akım yüksek voltaj içine düşük voltajlı devreyi yükselterek, yüksek elektronik
korona doğru akım yüksek voltajını kullanarak yüksek hızdaki elektronların büyük miktarını
serbest bırakacaktır. Elektronlar uzun süre havada kalamaz, hemen oksijen molekülleri tarafından
çekilecek ve anyon olacaktırlar. Bu sağlığımız için çok iyidir ve havadaki vitamin olarak

adlandırılır. Anyon metabolizmayı geliştirir, bağışıklığı teşvik eder ve havayı taze, temiz ve doğal
muhafaza eder.
Arındırma işlemleri
1) Hava arındırma alanına geldiği zaman, büyük ölçüde serbest oksi hidrojen üretecektir, yüksek
enerjili ultraviyole ışınları yansıması ve ışınlama ile foto-kataliz ve foto-plazma fonksiyonu ile
iyonu oksitleştirecektir. Bu iyonlar havadaki partikülleri, tozları, dumanları yüklenecektir ve
havadan onları bertaraf edecektir. Bu partiküllerin sürekli bölünmesinden ve oksitlenmesinden
dolayı, hiçbir kirlilik kalmaz. Bundan dolayı, makinenin temizlenmesi ve filtrenin değiştirilmesi
işlemi önlenebilir.
2) Arındırma odasında üretilen optik alan plazma fonksiyonuna neden olur ve havayı çok aktif
atom, molekül, partiküller ve serbest elektronlar halinde yapar. Bundan dolayı anyon üretici
sürekli milyonlarca anyon üretir..
3) Son olarak, saflaştırılmış partiküllerin büyük bir miktarı ile aktif hava “Super Pure” oda içine
serbest bırakır ve mevcut olan havayı arıtır. Aşağıdaki etkilere ulaşılabilir:
a. Bakterileri, küfleri ve virüsleri öldürür.
b. Havadaki organik kirliliği dağıtır
c. Sağlıksız havayı ortadan kaldırır.
Purezone Hava Arıtıcıları kim seçiyor?
Merkezi Halk İrtibat Bürosu
Hong Kong S.A.R. Hükümeti
Çin Hava Kuvvetleri Lojistik Bakanlığı
Çin Hava Kuvvetleri Yakıt & Yağ Araştırma Enstitüsü
Çin Demiryolu Bilimleri Akademisi
3. No.lu Demiryolu Bakanlığı Mimari Tasarım Enstitüsü
Shenzhen Belediyesi İletişim Bürosu
Shenzhen Metro Co., Ltd
Shekou Giriş-Çıkış Denetim ve Karantina Bürosu
Jiangxi Eyaleti, Ruichang Halk Hükümeti
China Everbright Bank Shenzhen Şubesi
Çin Sigorta Grubu Hong Kong
COSCO Hong Kong

http://www.locpg.gov.cn
URL mevcut değil
URL mevcut değil
http://cars.rails.com.cn
http://www.tsdig.com
http://www.sztb.gov.cn
http://www.szmc.net
http://www.szciq.gov.cn/skj
http://www.ruichang.gov.cn
http://www.cebbank.com
http://www.chinainsurance.cn
http://www.cosco.com.hk

Hong Kong Çin İşletmeleri Derneği
The Landmark Mandarin Oriental, Hong Kong
999 Royal Suites & Towers
★★★★★
Shenzhen Pavilion Hotel
★★★★★
Four Points Sheraton Shenzhen
★★★★★
Shenzhen Sunshine Hotel
★★★★★
Shenzhen Wuzhou Guesthouse
★★★★★
Marco Polo Hotel Shenzhen
★★★★★
The Garden Hotel Guangzhou
★★★★★
Grand Royal Hotel Guangzhou
★★★★★
Pattra Resort Guangzhou
★★★★★
VS.

http://www.hkcea.com
://www.mandarinoriental.com
http://www.999royal-suites.com
http://www.pavilionhotel.com
http://www.fourpoints.com/shenzhen
http://www.sunshinehotel.com
http://www.wuzhouguesthouse.com
http://shenzhen.marcopolohotels.com
http://www.thegardenhotel.com.cn
http://www.grand-royalhotel.com
http://www.mountainhigh-resort.com

Müşterilerimiz Purezone Hava Arıtıcıları beğeniyor mu?
Bu ürün çok pratik ve etkindir, havalandırma sistemi güçlü olmayan odalardaki kötü
kokuları yok etmeniz için iyi bir çözüm sağlar. Duman kokusunu, yeni dekore edilmiş misafir
odalarındaki kötü kokuyu ortadan kaldırır. Performansı istikrarlıdır ve ayrıca satış sonrası hizmeti
tatmin edicidir.
Bay Deng
Kat Hizmetleri Departmanı
999 Royal Suites & Towers
http://www.999royal-suites.com
Bu ürün Fiziksel ve Kimyasal Laboratuarlarımızın yanı sıra ofislerimizde de geniş çapta
uygulanmaktadır. Etkinliği açıktır. Tüm kötü kokuları temizleyebilir ve yapı içi havayı taze ve temiz
tutar. Bu ürünün laboratuar alanında ümit verici olduğunu düşünüyorum.
Colonel Zhang
Çin Hava Kuvvetleri Yakıt & Yağ Araştırma Enstitüsü
Havalandırma sistemimiz yeterince güçlü değil, ayrıca misafir odalarımızın içindeki kötü
kokuları dışarı pompalayamıyor, bunun yanı sıra, pencerelerimiz kapalı, bu da hava
sirkülasyonunu zayıf hale getiriyor. Purezone hava arıtıcının yapı içi hava kalitesini artırması
şans. Yalnızca yeni dekore edilmiş halılar, duvar kağıtları ve boyanın kokusunu temizlemez,
ayrıca duman kokusunu ve bazı ayrılmış misafirlerin bıraktığı kokuları da temizler. Bu üründen
çok memnunuz.
Bay Guo Bin
Misafir odası Yönetim Departmanı
Four Points by Sheraton Shenzhen
http://www.fourpoints.com/shenzhen
Purezone hava arıtıcılarının denemesinde, sentetik etkinliğini takdir ediyoruz, bu ürünün
tatmin edici performansa sahip olduğu düşüncesindeyiz, misafir odalarının havası, anyon & ozon
arındırmadan sonra açıkça iyileşmiştir ve özellikle duman kokusunu büyük ölçüde azaltmıştır.
Bay Liu

Kat Hizmetleri Departmanı
Shenzhen Wuzhou Guesthouse
http://www.wuzhouguesthouse.com
Otelimiz uzun süre önce deneyimli değildi, dekorasyon malzemelerinin güçlü kokusu
vardır. Bu ürün duman kokusu gibi bu tür kokuları giderebilir veya azaltabilir, etkisi tatmin edicidir.
Bay Gao
Kat Hizmetleri Departmanı
Grand Royal Hotel
http://www.grand-royalhotel.com/en
Şirketinizin ürünü portatif ve pratiktir, etkisinin açık olduğu özellikle duman ve dekorasyon
malzeme kokusunda etkilidir. Aynı zamanda, hasta ve profesyonel hizmet için mükemmel ve çok
tatmin edicidir.
Bay Manying Li
Kat Hizmetleri Departmanı
http://www.huaanhotel.com
Purezone R120 hava arıtıcının bir haftalık denemesinde, etkisi çok iyiydi. Duman ve küf kokusunu
kaldırmak için ideal, koku yaklaşık yarım saat çalışmada ortadan yok olabiliyor. Ayrıca, hacmi
küçük olduğundan taşımak için uygun, bu hava arıtıcılarının diğer çeşitleri ile karşılaştırılınca
eşsiz bir avantajdır.
Bay Jinming Jiang
Kat hizmetleri Departmanı
Crowne Plaza Hotel Shenzhen
http://www.crowneplaza.com
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