
 
 
 

 ه هوا در مهد کودکها و مدارسیت استفاده از دستگاه تصفیاهم
باشد . یممدارس  الخصوص مهد کودکها ویعل یاز مشکالت عمده در اماکن عموم یکیشوند ، یق هوا منتشر میکه از طر ییهایماریب

ک یاز  یبه راحت سم هایارگانکرویک ، میبسته ، در اثر تماس نزد يها طیقات انجام شده ، مشخص شده است که در محیتحق یط
 شود . یاد میز زیها نیماریوع بیش تعداد کودکان ، شیت کرده و با افزایگر سرایکودك به کودك د

و رشد  ینسان زندگا یتنفس يمجار یباشد ، بطور عمده در قسمت فوقانیم يک باکتریه که یالرذات يماریبه عنوان مثال عامل ب
 ،ا عطسه یه ن ، سرف، در هنگام صحبت کرد يماریا ناقل بیمار و یو دهان شخص ب ینیکه از ب یقطرات قیکند و انتقال آن از طریم

مار یب گردد و آنهای، م ک هستندین در تماس نزدیا ناقلیماران ، یکه با ب يو حلق افراد ینیط پخش شده و وارد مخاط بیخارج و در مح
ه یطق تصفن منایا يائمًا هود دایها در مهد کودکها و مدارس ، بایمارینگونه بیانتشار ااز  يریخواهند شد. جهت جلوگ يماریا ناقل بیو 

ت یته و رضاافیکاهش  يار تا حد قابل مالحظهیواگ يهایماریزان بیه هوا میو تصف یضدعفون يشود . با نصب دستگاهها یو ضدعفون
 گردد . یز فراهم مین کودك نیخاطر والد

ه از نظر چهوا  یزان آلودگین کاهش میمختلف جهت رفاه حال کودکان و همچن يودکها و مدارس در کشورهااز مهد ک بسیاريامروزه 
 کنند . یه هوا استفاده میو تصف یضد عفون يهاستمیاز س ییایمیو چه از نظر ش یکروبیم

 ،لتریش فیپ ل :یاز قب لترهایشامل انواع فه هوا که یو تصف یضدعفون يهاستمیو ساخت س یمفتخر است که با طراح تهویه سام  شرکت
ط حذف کند . ید از محدر حضور افرامختلف موجود در هوا را هاي  یآلودگمی باشد  UV-C  يو و المپهایلتر کربن اکتی، فلتر هپایف

ر مورد ات الزم دستم هوشمند است که قادر است اطالعین شرکت مجهز به سیا يه هوایو تصف یضدعفون يهاستمین سیعالوه بر ا
از یطبق ن ستم رایس روشن و خاموش شدن يهاستم را اطالع دهد و در صورت بروز هرگونه اختالل هشدار داده و برنامهیعملکرد س

 اده کند . یپ
 
 فیلتراسیون هوا با وتجربه در زمینه طراحی، ساخت و واردات سیستمهاي تهویه مطبوع  سال 15 روه صنعتی تهویه سام، با پشتوانهگ

   ،  ossDanf نظیر نام تجاري ساملن در ایران فعالیت می نماید. این شرکت با در اختیار داشتن نمایندگی شرکتهاي معتبري
uroklimatE و ndexos ههاي ائه دستگادنیا، به ار ، با هدف پاکسازي محیط زیست و تأمین هواي پاك، همگام با تکنولوژي روز
 .در ایران اقدام نموده است SAMLAN تصفیه هواي

 
 .ساملن داراي نمایشگر دیجیتال جهت نمایش عملکرد دستگاه است تصفیه هواي هوشمندهاي دستگاه  •
•  
 داراي ریموت کنترل  •
 درصد 99.97وانات تا داراي فیلتر هپا جهت ویروس ها، باکتري ها، گرده هاي حساسیت زاي گیاهان، مو و پر حی •
 داراي فیلتر کربن اکتیو جهت گازهاي سمی، دودها، مواد شیمیایی و دود سیگار موجود در هوا •
 .ی باشدمساملن داراي پیش فیلتر قابل شستشو جهت جذب ذرات درشت تر معلق در هوا  دستگاه تصفیه هواي هوشمند •
ینده ا و سایر آالوس ها، قارچ ها، میکروب ها، باکتري ها و جرم هي ( اشعه فرابنفش) جهت از بین بردن ویرو-داراي المپ یو •

  هاي هوازي موجود در هوا
 جهت اکسیداسیون و جذب گازهاي ارگانیک فرار اکسید فلز تیتانیوم  داراي فیلتر •
 قابلیت تولید بیش از دو میلیون یون منفی در هوا جهت ایجاد هواي سبکتر و امکان تنفس راحت تر •
 .ساملن داراي تایمر جهت تعیین زمان عملکرد دستگاه است SAP 212 گاه تصفیه هواي هوشمنددست •

 


