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Leadership in Filtration



Virüssüz Hava Sahası
İç yaşam alanları için

Klinik olarak temiz hava

Her biri ayrı ayrı test edilmiş HEPA 
filtreleri1 virüslerin, bakterilerin ve diğer 
mikroorganizmaların >% 99,995'ini 
yakalamaktadır.

Enerji verimliliği

Optimize edilmiş sistem ve özel olarak 
tasarlanmış filtreleme malzemesi 
direnci azaltarak enerji verimliliğini 
artırır.

Yüksek hava çevrim hızı

Güçlü hava akışı daha fazla miktarda 
havayı temizler, sağlıklı ve temiz bir 
ortama daha kısa zamanda ulaşılır.

Ultra sessiz çalışma

Verimli motorlar ve akıllı filtre 
tasarımları, yalnızca < 30-40 dB (A)2 

ses seviyesinde yüksek performans 
sağlar.

Yaşam alanlarınızda virüssüz hava sahası sağlayın ve yeni 
normale dönme riskini azaltın.

OurAir, iç yaşam alanlarında sağlıklı, virüssüz hava 
sahası oluşturan mobil hava temizleme sistemleridir. 
Ürün yelpazesindeki her modelde, virüslerin, 
bakterilerin ve diğer mikroorganizmaların % 
99,995'inden fazlasını yakalayan bir H14 HEPA 

filtre1 bulunmaktadır. Bu filtreler en yüksek güvenlik 
düzeyini sağlamak için ayrı ayrı test edilmektedir; 
birçok steril oda ve ameliyathanelerdeki saflıkta 
hava sağlayarak, iç yaşam alanlarınızı temiz ve 
virüssüz hale getirir.

Mobil,  tak-çalıştır: 
Pratik, sağlıklı, 
virüssüz hava sahası 

İdeal kullanım alanları...

Tıp ve sağlık

Eğitim

Restoran ve eğlence

Spor ve dinlenme tesisleri

Alışveriş mekanları

Ofisler ve İşyerleri

Kamu binaları

Yolcu ve seyahat alanları

1) ISO 29463 ve EN 1822 standartlarına göre. 2) Tipik bir işyeri ortam uzaklığında ve ortalama bir hava akış hızında

OurAir ürün serisini, steril temiz odalar ve 

ameliyathanelerdeki 60 yılı aşkın deneyimin 

gücüyle oluşturduk. Filtrelerimiz insanları ve yaşam 

alanlarını insanoğlunun bildiği birçok tehlikeli 

virüsten, zararlı maddelerden ve diğer 

kirleticilerden korumaktadır.



OurAir Ürün Yelpazesi 
Her alana uygun

Her bir OurAir modeli, farklı boyuttaki alanın ve  

ihtiyacın karşılanması için tasarlanmıştır. Yani iç 

yaşam alanlarınızda temiz, virüssüz bir hava sahası 

oluşturmak için uygun modeli prize takıp 

çalıştırmanız yeterlidir.

SQ 500

TK 850

SQ 2500

200 m2

1 defa/saat

40 m2

5 defa/saat

35 m2

6 defa/saat

18 m2

12 defa/saat

350 m2

1 defa/saat

70 m2

5 defa/saat

60 m2

6 defa/saat

30 m2

12 defa/saat

1000 m2

1 defa/saat

200 m2

5 defa/saat

170 m2

6 defa/saat

85 m2

12 defa/saat

Boyut ve ağırlık

HEPA H141

99.995%

Ana Filtre

HEPA H141

99.995%

Ana Filtre

ISO ePM10 
80%

Ön Filtre

HEPA H141

99.995%

Ana Filtre

ISO ePM1  
55%

Ön Filtre

Filtrasyon verimliliği Hava akışı

m3/saat
250 2500

m3/saat

100 950

m3/saat
500

10 akış seviyesi

10 akış seviyesi

4 akış seviyesi

Hava çevrim hızı/oda büyüklüğü

60 
kg

77 
cm

51 
cm

63 
cm

150 
kg

105 
cm

100 
cm

52 
cm

65 
cm

44 
cm

28 
cm

11 
kg



our.air@mann-hummel.com
ourair.mann-hummel.com
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