
تصفیــــه   و
ضدعفونی کننده هوا

با استفاده از فناوری پالسما
با مجوز رسمی از وزارت بهداشت



در ایامــی کــه انتقــال اکثــر بیماری هــا می توانــد از طریــق هــوا )Airborne(باشــد، دســتگاه ضدعفونی کننــده هــوای پنتــا )PANTA AIR P-120(  و )PANTA AIR P-850( بــا اســتفاده 

از فنــاوری پالســمای ســرد، بــا توانایــی تخریــب پاتوژن هــای موجــود در هــوا، قــادر خواهــد بــود بــدون انتشــار گاز مضــر، عمــل ضدعفونــی و تصفیــه هــوای فضاهایــی کــه افــراد در آن 

حضــور دارنــد را بهمــراه سیســتم فیلتراســیون چندگانــه بــه طــور مــداوم انجــام دهــد.

ویروسها
RNA,DNA

بوهای
ناخواسته

باکتریها

ترکیباتآلرژیزا میکروبقارچها



PANTA AIR
P-120

برق شهریانرژی مصرفی
80واتتوان مصرفی
40*50*21ابعاد دستگاه

 m3/h 120مقدار هوای خروجی
دو مکنده و دمنده 12*12ابعاد خروجی هوا

Cold plasma/uvcتکنولوژی

Destruction ofعملکرد
microorganisms

Touch and infraredکنترل سیستم
433MHz

مناسب محیط های خانگی، اداری، سازمان ها و اماکن سرپوشیده پر رفت و آمد   

   )Ozone free(اUVC ضدعفونی هوا در دو مرحله پالسما سرد و

قابلیت تخریب و از بین بردن 99 درصد ویروس ها، باکتری ها قارچ ها و میکروب ها   

بدون استفاده از مواد شیمیایی   

ایمنی باالی دستگاه با عایق حفاظت الکترومغناطیس   

تخریب پاتوژن های موجود در هوا   

قابلیت ضدعفونی تا 120 متر مکعب در  ساعت هوای ورودی به دستگاه   

 بدون خروجی گازهای مضر )ازن(   

قابل حمل با قابلیت استفاده بر روی میز، زمین و امکان نصب بر روی دیوار   

قابلیت استفاده مداوم   

تنظیم دور فن با دو سرعت کاری   

امکان بهینه سازی مصرف برق برای پالسما/فن 1 /فن2 و با تایمر هوشمند   

   )Rccb( عملکرد حافظ جان با قابلیت قطع دو قطب

قابلیت حفاظت در مقابل نشت جریان احتمالی   

امکان اتصال دستگاه به UPS و برق اضطراری   

دارای پنل لمسی با حساسیت عالی بهمراه ریموت کنترل   

قابلیت برنامه ریزی زمانی برای کنترل پاور دستگاه و قسمت های اصلی و یوتیلیتی   

   dB 65 میزان صدای تولیدی کمتر از

مصرف برق پایین )کمتر از یک المپ 100 وات رشته ای(   



PANTA AIR
P-450

مناسب محیط های خانگی، اداری، سازمان ها و اماکن سرپوشیده پر رفت و آمد و    
مراکز درمانی و بیمارستان ها

دارای فناوری پالسمای سرد اتمسفری با توانایی تخریب انواع میکروارگانیزم های    
موجود در هوا

قابلیت تصفیه و ضدعفونی هوا برای 450 متر مکعب در ساعت هوای خروجی   

اگزاز فن طراحی شده با قابلیت توان مصرفی پایین و تولید صدای کم   

دارای گواهی های اثربخشی دستگاه بر روی میکروارگانیزم ها   

پوشش بدنه دارای رنگ الکترواستاتیک براق ضد آب   

میزان صدای تولیدی کمتر از 60 دسی بل   

نصب بهترین نوع فیلتر هپا در سیستم   

دارای المپ یو وی سی بدون نشر ازن   

بدون استفاده از مواد شیمیایی   

کنترل هوشمند سیستم   

قابلیت کارکرد مداوم   

450 متر مکعب در ساعتحجم تصفیه
270واتتوان مصرفی

پالسمای سرد اتمسفریتکنولوژی
G4پیش فیلتر
داردفیلتر کربن

دارد، هپا 14 با قابلیت حذف فیلتر هپا
99/995% آلودگی ها 

UVCدارد، بدون ازنالمپ

پنل لمسی / ریموت کنترلکنترلسیستم



PANTA AIR
P-850

850 متر مکعب در ساعتحجم تصفیه

380واتتوان مصرفی

پالسمای سرد اتمسفریتکنولوژی
G4پیش فیلتر
داردفیلتر کربن

قابلیت تصفیه و ضدعفونی هوا برای 850 متر مکعب در ساعت هوای خروجی   

مناسب محیط های خانگی، اداری، سازمان ها و مراکز درمانی   

میزان صدای تولیدی کمتر از 60 دسی بل   

بدون استفاده از مواد شیمیایی   
کنترل هوشمند سیستم   

قابلیت کارکرد مداوم   

هپا 14 با قابلیت حذف فیلتر هپا
99/995% آلودگی ها 

UVCدارد، بدون ازنالمپ

پنل لمسی / ریموت کنترلکنترلسیستم



گواهی و تاییدیه های اخذ شده 
دارای پروانه ساخت از اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت    

تایید تخریب میکروارگانیزم ها از آزمایشگاه معتمد اداره کل تجهیزات پزشکی   

تایید تخریب ویروس )DNA/RNA( از واحد ویروس شناسی    

تایید عدم نشر ازن از آزمایشگاه معتمد اداره کل تجهیزات پزشکی   

تایید ایمنی الکتریکی  از آزمایشگاه معتمد اداره کل تجهیزات پزشکی   

تایید سازگاری الکترومغناطیس )EMC( از آزمایشگاه معتمد اداره کل تجهیزات پزشکی   

تایید تخریب میکروارگانیزم ها از واحد میکروبیولوژی دانشگاهی استان اصفهان   

info@pantaplasma.com
www.pantaplasma.com 

کاشان، خیابان دانشگاه، پارک علم وفناوری غیاث الدین جمشید کاشانی 
03155805028  -09152471747


