
راه حلی متفاوت در تصفیه هوا

سیستم تصفیه هوا مبتنی بر فرآیند طبیعی و بی خطر با کارایی باال

تنها سیستم با قابلیت حذف گازهاي سمی به طور مداوم

تنها سیستم تصفیه کننده هوا همراه با تعدیل رطوبت محیط

قابلیت حذف ذرات معلق              و               تا 99/999 درصد

مجهز به دومکانیسم میکروب زدایی قوي اولتراسوند و فیلترهایی نانویی

مصرف برق 35 وات بر ساعت

مصرف آب 1/5 لیتر در شبانه روز

نویز 15 دسی بل

مکش هواي 300 فوت مکعب بر دقیقه

مجهز به دو نوع فیلتر: الیاف حاوي نانو ذرات

                                    کربنی-زئولیتی
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 دستگاه تصــــــــــــــــــفیه هواي نیال ایر دستگاهی ابداعی  است که فقط با آب کار میکند. در نگاه اول

 شاید تعجب کنید که چگونه ممکن است فرآیند تصــــــفیه هوا با آب انجام شود.  با نگاهی به طبیعت 

متوجه خواهید شـــــــد که در برخی از ایام ســـــــال،  نزوالت جوي از جمله باران تنها راه نجات برون رفت

 از هواي شــدیداً آلوده  اســت. این دســـتگاه به عبارت ســـاده شـــبیه ســـاز فرآیند طبیعی اســـت که

در حین باران رخ میدهد. ذرات باران در واقع ذرات آب میکرونیزه بارداري هســــــــــــــــــتند که توانایی 

جذب طیف وســیعی از  آالینده ها هوا از جمله گازها و ذرات معلق را دارند.  برخالف دســـتگاه هاي تجاري 

موجود که از فرآیندهاي مضــــــــــري (همچون تولید پالسما، اوزون و پرتوي فرابنفش) استفاده میکنند، 

استفاده از مکانیســــم ساده و کارآمد  (بکار گیري ذرات آب) در تصـــــفیه هوا میتواند  راه حلی مطمئن 

و ایمن را براي حذف آالینده ها ارائه نماید. همانطور که پس از باران در هواي آلوده، باران اســـــــــــیدي

 ایجاد میشـــــــود،این دستگاه میتواند طیف وسیعی از گازهاي سمی از جمله اکســــــــیدهاي نیتروژن، 

گوگرد و اوزون را از هواي محیط به بهترین شــــــــــــــکل حذف نماید. همچنین این فرآنید امکان جذب 

ذرات معلق و میکروب ها را نیز فرآهم میکند. این اختراع در حال حاضــــــــــــر در ایران و آمریکا به ثبت

 .رسیده است.                                                                                                                                                        

 

درباره نیال ایر
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عملکرد تصفیه

ورودي دستی، اتصال فیتینگ



اتاق بیمار

البی و پذیرایی

اتاق جلسات

اتاق خواب

موارد کاربرد
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چرا نیال نسب به سایر برندها ایر برتر است؟

نیال ایر هواي پاکـی ایجاد میکند که مبتنـی  بـر فـرآیندي کامالً طبیعـی

و بی خطر است، در حالی که سایر دستگاه هاي تصفیه هوا از پالسما، گاز

اوزون، اشـعه ماوراي بنفش و ...اســتفاده میکنند که از نظر ســازمان

 غذا و داروي آمریکا              مورد تائید نمیباشند و براي سالمتی انسان

. مضـــــــــرر میباشند.                                                                            

مصرف برق نیال ایر یک سوم سایر برندهاست.

ســایر برندهاي موجود در بازار توانایی جذب گازهاي ســمی را فقط به طور محدود و در صــورت تازه بودن

فیلتر کربنی دارند، درصورتی که نیال ایر میتواند به طور مســتمر و همیشــگی این ترکیبات سمی را ازهوا

 جذب کند. علت این امر ورود مســتمرآب تازه به دستگاه است که وظیفه جذب گازها را به عهده دارند.

در عمل، عملکرد ماه ششـــــم این دستگاه  با روز اول آن فرقی نمیکند. در حالی که عملکرد فیلتر سایر 

.برندهاي موجود در بازار پس از مدت  کوتاهی به علت اشباع شدن سطح فیلتر از بین میرود.                     

نیال ایر عالوه بر ایجاد هواي تازه و تمیز رطوبت محیط را نیز تعدیل میکند در صورتی هیچ

 دستگاه دیگري چنین توانایی ندارد.

(FDA)
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نیال ایر با دو مکانیسم به مبارزه با آلودگی هاي میکروبی میرود، یکی از طریق امواج 

اولتراســوند و دیگري از طریق فیلترهاي حاوي نانو ذرات نقره که هر دو بخش از نظر 

               مراجع رسمی مورد تائید قرار گرفته اند و هیچ خطري براي انسان ندارند چرا

.                                   که رهایشی در محیط مورد استفاده کاربر ندارند.                      



گواهی نامه ها و تائیدیه ها

گواهی ثبت اختراع از اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع از اداره ثبت اختراعات آمریکا

تائیدیه ثبت اختراع از بنیاد ملی نخبگان

تائیدیه عملکرد محصول از ستاد توسعه فناوري نانو

تائیدیه عملکرد از پژوهشگاه صنعت نفت

تائیدیه عملکرد از آزمایشگاه مرجع وزارت بهداشت

تائیدیه سطح فناوري 4 از وزارت علوم

تائیدیه ثبت اختراع از سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی
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گواهی ثبت اختراع

 از اداره ثبت اختراعات ایران

تقاضا نامه ثبت اختراع

 در اداره ثبت اختراعات آمریکا
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 ثبت اختراع



تائیدیه هاي ثبت اختراع

تائیدیه  سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران
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تائیدیه ستاد توسعه فناوري نانو
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+

تائیدیه هاي بهداشتی- سالمتی
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تائیدیه هاي عملکرد ضـــــد میکروبی فیلترهاي

حاوي نانو ذرات، با قابلیت کاهش  1000 برابـري

 بار میکروبهاي گرم مثبت سودوموناس، کاندیدا

 آلبیکانس، سـودوموناس آئروژینوزا،  ایکوالي و

 قارچ ها از آزمایشــــگاه مرجع وزارت بهداشت

تائیدیه هاي عملکرد ضد میکروبی سیســـــــتم 

اولتراســــونیک دســــتگاه، با قابلیت کاهش  

100 بـــرابـــري بار میکــــروبهاي گــــرم مثبت

 سودوموناس، کاندیدا آلبیکانس، سودوموناس 

آئروژینوزا،  ایکوالي و قارچ ها از آزمایشــــــگاه

 . مرجع وزارت بهداشـــت                                    
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