
 دستگاه های تصفیه هوا، ضرورت این روزهای هوای آلوده کشور

کنند و حاال هوا سردتر شده و ای ثبت میشهرهای بزرگ هرساله در نمودار تعداد روزهای ناسالم تنفسی، رکورد تازه

 .بیشتر است وارونگی هوا احتمال رخ دادن

آورشان اثرات مخربی بر سالمت ما بگذارند. توانند با مواد زیانما در جنگی دائمی با ذرات آالینده هستیم؛ ذراتی که می

هزار بار در روز است و ما  ۶۰تا  ۵۰هزار بار و نوزادان  ۲۰دهد میزان تنفس هر فرد بالغ، حدود آمار پزشکی نشان می

. نوشیممی آب لیتر ۱.۵ و خوریممی غذا کیلوگرم ۱ متوسط طور به کهدرحالی کنیم؛کیلوگرم هوا تنفس می ۱۶روزانه 

 بهداشت به کهدرحالی است؛ ترخطرناک انسان برای غذا آلودگی برابر ۱۶ و آب آلودگی برابر ۱۱ هوا آلودگی بنابراین

 .شودمی توجه هوا بهداشت از بیش غذا و آب

سبت به افراد در این میان کودکان به دلیل عدم توسعه کامل سیستم ایمنی و سیستم ریوی و میزان تنفس باالتر، ن

تری هستند. حال، اگر این سؤال برای شما پیش معرض خطر بیشکنند و در یتری دریافت مهای بیشبالغ آالینده

ها بر سالمتی را از بین برد، باید بگوییم همه مراقبت ناموفق، خطرات آالیندهتوان با وجود اینآمده است که چطور می

، تصفیه هوای کنند؛ سپسها را تولید میکه بهترین راه، در وهله اول، کنترل یا حذف منابعی است که این آالینده

مان آمده است؛ آن هم با تولید کنیم که فناوری به کمکآلوده محیط داخل است. ما خوشبختانه در زمانی زندگی می

 .سازنداد مضر پاک میکنند و آن را از مومحصوالتی که هوای داخل را فیلتر می

یکی از  ساملنسری تصفیه هوای  ای در تصفیه هوا بکار گرفته است.های پیشرفتهتکنولوژی تهویه سامشرکت 

باعث  با قابلیت ویژه و خاص یه هوای ساملنف. دستگاه های تصهای تصفیه هوای این شرکت است قدرتمندترین مدل

شود هوای میکرون نیز نتوانند از فیلتر این محصول عبور کنند و همین امر باعث می 2.5شود حتی ذراتی به اندازه می

های ریوی و حتی قلبی ها را از ناراحتیر کودکان و نوزادان و حتی افراد سالمند قرار بگیرد و آنبسیار تمیزی در اختیا

ها و ای سیستم تصفیه هوا، آلودگیتوانید با استفاده از فناوری پیشرفته چندمرحلهعالوه میدر آینده محفوظ بدارد. به

 .می کنید کودکان، سالمندان و دیگر اعضای خانواده فراهمهای مضر را به حداقل برسانید و محیطی سالم برای آالینده

 منبع:

https://www.zoomit.ir/2016/11/20/148690/air-purifier-lg/ 

 .تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید

 گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملن

https://www.zoomit.ir/2016/11/20/148690/air-purifier-lg/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7

