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ВЪЗДУХОПРЕЧИСТВАТЕЛИ



Въздугопречиствателите,
Novel & Pioneering Air, подобряват 
качеството на вашия въздух в 
помещенията и правят околната 
среда чиста и безопасна..

ПОДОБРЕТЕ
КАЧЕСТВОТО НА
ВЪЗДУХА
Обърнете се към експертите
Обърнете се към Carrier

Първото нещо, което ни идва наум, докато мислим за 
замърсяването на въздуха, е смогът и емисиите от автомобилите. 
Но замърсяването на въздуха в помещенията е по-опасно, тъй 
като въздухът е по-концентриран в затворени пространства. 
Замърсяването на въздуха в помещенията се случва, когато 
замърсители като прахови частици и газове замърсяват въздуха в 
помещенията.

Тези замърсители на въздуха могат да причинят респираторни 
заболявания. Премахването на замърсителите на въздуха може 
да подобри качеството на въздуха ви в помещенията.





  

 
 
 

Предварителен филтър
  (Прах, полени, акари, косми)

  
   

      
      

Активен въглен
 (Миризми, 

фармалдехиди, 
летливи вещества)

UV  
(Неутрализира

микроби)

HEPA
(Финни прахови 

частици)

Фотокаталитичен
  (Алергени,

мухъл & инфектанти)

Йонизатор
  (Неутрализира 

свободни частици)

Филтри с Активен въглен & Фотокаталитични филтри

Филтрите с активен въглен и фотокаталитичните са включени в пречиствателите на
въздуха Carrier, заедно с UV лампа и HEPA филтри за пълна ефективност.

Филтри с активен въглен

Филтрите с активен въглен разчитат на процеса на абсорбция за отстраняване и
улавяне на примесите, за да ви помогнат да постигнете свеж въздух.

Замърсеният въздух влиза в системата за филтриране, преминава през активния
въглен, претърпява адсорбция и оставя филтъра пречистен.

Филтърът с активен въглен улавя примеси като: прах, власинки, спори на плесени, дим, 
косми на домашни любимци, обикновени битови химикали, летливи органични
съединения.

Ако се използва заедно с HEPA филтър, активният въглен работи, за да предотврати
по-големи частици като прах и власинки да достигнат до него, позволявайки на HEPA 
филтъра да работи по-добре и да издържи по-дълго..

Фотокаталитични филтри

Преобразува  вредните  органични  замърсители  във  въглероден  диоксид  и  вода.  По
такъв начин успява напълно да преобразува токсичните вещества. Фотокаталитичните 
филтри заедно с филтрите с активен въглен, HEPA филтърът и UV лампата образуват
изцяло усъвършенствана система за филтриране на въздуха.

ЗДРАВОСЛОВНИ ДОМОВЕ ОЗНАЧАВА
ПОДОБРЕНО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТА
Превърнете дома си в страхотна място, на
което всички биха искали да се насладят!



  

UV-C

EPA (Efficient Particulate Air filter) 85% – 99.95%

HEPA (High Efficiency Particulate Air filter) 99.95% – 99.999%

ULPA (Ultra Low Penetration Air filter) ≥99.999%

Силата на светлината
        

       
        

        
       

       
       

       
    

     
     

        

Високоефективна филтрация на въздуха от твърди частици (HEPA)

UV лампите дезинфекцират въздуха безконтактно посредством
бактерицидно облъчване.Те изменят ДНК-то на
микроорганизмите в резултат на което ги деактивират или
унищожават.

Светлината има невероятна сила ... тя дава живот! Не са много
хората, които знаят, че светлината може да пречисти и въздуха,
който дишаме. Сигурно се чудите как светлината действа срещу
микробите във въздуха или като цяло, как подобрява качеството
на въздуха в дома ви. Начинът, по който работят
пречиствателите на въздуха с ултравиолетова светлина е
съвсем прост. Тъй като въздухът се прокарва през устройството,
той преминава през UV лампи, които директно се опитват да
дезинфекцират въздуха чрез бактерицидно облъчване.

HEPA филтрационната система отговаря
на определени нива на ефективност, 
поради което е призната в световен
мащаб като най-добрата филтрационна
система.

HEPA филтър отстранява частици, чийто
диаметър е равен на 0,3 μm; Това
означава, че HEPA филтрите са
невероятно ефективни, улавяйки почти
всички размери частици. Те могат да
улавят вируси, бактерии, цветен прашец, 
PM2.5, алергени и др.

НАИМЕНОВАНИЕ ФИЛТРАЦИЯ

Carrier пречиствателите на въздуха се предлагат с UV лампа 
и HEPA 13 филтър със степен на филтриране 99,95% !



 

 

 

DCDC 

 

 

 

 

 

  

Йонизатор

Фотокаталитичен филтър
Фотокаталитичният  филтър е много мощен 
филтър, който може да унищожи частици едва 
0,001 микрона (нанометър).

Филтър с активен въглен

До 10 пъти по-ефективно за премахване на 
неприятни миризми като цигари, отколкото 
традиционните въглеродни филтри.

HEPA филтър H13
(High Efficiency Particulate Air, клас H13)

Мощният филтър High-Efficiency Particulate Air от 
клас H13 улавя повече от 99,95% от въздушните 
частици, като микроби и алергени, осигурявайки 
висококачествена атмосфера във вашето 
пространство

Отрицателният йонен филтър отделя отрицателни
йони, предлагайки по-свежа и ободряваща
атмосфера на закрито

 

    
     

  

  
    

  

Контролирайте устройството си дистанционно.

Индикатор за качество на въздуха

  

 

     

 

Създава за вас тиха и удобна среда за 
сън.

Предупреждение за подмяна на
филтъра

    
     
 

     
     

   

Индикатор на контролния панел на
устройството ви уведомява, когато е време да

смените филтъра.

Таймер за работа
Таймер за работа с опции 1, 2, 4 и 8 часа, за
най-добро планиране на пречистването на

въздуха на вашето пространство.

Автоматичен режим
Избирайки тази функция, 

въздухопречиствателят автоматично избира 
най-добрата скорост за контрол на качеството 

на въздуха.

Предварително филтриране

Улавя и премахва големи частици,
прах и косми от домашни любимци, носещи
се във въздуха.

DC инвертор

DC инверторната технология значително
увеличава енергийната ефективност и
производителност на работа.

Дистанционно управление

    
     
     

 

       

                             

Четири (4) показателя за качество:
Синьо - перфектно, Зелено - добро,

  Лилаво - нормално, Червено-лошо.

Контролен панел
Лесна работа и цифров дисплей на

функциите.

Нощен режим



CAFN026LC2 CAFN036LC2 CAFN051LC2

m² 18.2~31.2 25.2~43.2 35.7~61.2

W 23 33 66

CADR m³/h 260 360 510

m³/h 300 430 600

DC Motor DC Motor DC Motor

dB(A) 26/34/45/58 27/38/47/58 28/41/51/65

1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4

1 1 2

pcs/cm³ 10 x 10⁶ 10 x 10⁶ 10 x 10⁶

1 1 2

mm 347*175*535 410*210*628 460*230*710

kg 5,2 7,0 10,0

V/Hz 220 -240V/ 50-60Hz 220-240V/ 50-60Hz 220-240V/ 50-60Hz

Зона на покритие *

МОДЕЛ

Консумация на енергия

Въздушен поток

Тип мотор

Ниво на шум-звуково налягане-1/2/3/4

Скорост на вентилатора

Индикатор за качеството на въздуха

UV лампа

Таймер (1/4/8 hours)

Размери (Д x Ш x В)

Тегло

Захранване

        4 етапа
(Синьо / Зелено / Лилаво / Червено)

Да Да Да

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Предварител филтър (миещ)
H13 HEPA филтър

Филтър с активен въглен
Фотокаталитичен филтър

1/4/8 часа 1/4/8 часа 1/2/4/8 часа

Конфигурация на въздушните филтри

Напомняне за смяна на филтъра

Йонизация

ЦЕНА С ДДС лв. 509 659 879



 

DCDC 

 

 

 

 

 

  

Улавя повече от 99% от въздушните частици, 
като микроби и алергени, осигурявайки 
висококачествена атмосфера във вашето
пространство

Четири(4)показателя за качество:
Синьо-перфектно, Зелено-добро, 
Лилаво-нормално, Червено-лошо.

Контролирайтеустройствотосидистанционно .

Отрицателният йонен филтър отделя 
отрицателни йони, предлагайки по-свежа и 
ободряваща атмосфера на закрито.

HEPA филтър

Йонизатор

Филтър от активен въглен
До 10пъти по-ефективно за премахване на
неприятни миризми като цигари, отколкото
традиционните въглеродни филтри.

Предварително филтриране
Улавя и премахва големи частици,прах и
косми от домашни любимци,носещи се във
въздуха.

DC инвертор

DC инверторната технология значително
увеличава енергийната ефективност и
производителност на работа.

Индикатор за качество на въздуха

Контролен панел
Лесна работа и цифров дисплей на функциите.

Нощен режим
Създава за вас тиха и удобна среда за

  сън.

Индикатор на контролния панел на
устройството ви уведомява, когато е време да

  смените филтъра.

Таймер за работа

   
    
  

  

  

Предупреждение за подмяна на 
филтъра

  Таймер за работа с опции 1, 2,
4 и 8 часа, за най-добро планиране на  
пречистването на въздуха на вашето 

пространство.

Автоматичен режим
  Избирайки тази функция,

въздухопречиствателят автоматично избира
най-добрата скорост за контрол на качеството

  на въздуха.

Дистанционно управление



CAFN026LC1 CAFN036LC1 CAFN051LC1

m² 18.2~31.2 25.2~43.2 35.7~61.2

W 20 30 60

CADR m³/h 260 360 510

m³/h 300 430 600

DC Motor DC Motor DC Motor

dB(A) 26/34/45/58 27/38/47/58 28/41/51/65

1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4

pcs/cm³ 10 x 10⁶ 10 x 10⁶ 10 x 10⁶

mm 347*175*535 410*210*628 460*230*710

kg 5,2 7,0 10,0

V/Hz 220 -240V/ 50-60Hz 220-240V/ 50-60Hz 220-240V/ 50-60Hz

Предварител филтър (миещ)
H11 HEPA филтър

Филтър с активен въглен

        4 етапа
(Синьо / Зелено / Лилаво / Червено)

Да Да Да

1/4/8 часа 1/4/8 часа 1/2/4/8 часа

ТЕХНИЧСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛ
Зонанапокритие *

Консумация на енергия

Въздушен поток

Типмотор

Нивонашум-звуковоналягане-1/2/3/4

Скорост на вентилатора

Индикатор за качеството на въздуха

Конфигурация на въздушните филтри

Напомняне за смяна на филтъра

Йонизация

Таймер (1/4/8 hours)

Размери (Д x Ш x В)

Тегло

Захранване

ЦЕНА С ДДС лв. 409 509 789



 

 

 

 

 

 

Отрицателният йонен филтър отделя 
отрицателни йони, предлагайки по-свежа и 
ободряваща атмосфера на закрито

Йонизатор

HEPA filter H13
(High Efficiency Particulate Air, Class H13)

Мощният филтър High-Efficiency Particulate Air от 
клас H13 улавя повече от 99,95% от въздушните 
частици, като микроби и алергени, осигурявайки 
високо качествена атмосфера във вашето 
пространство
Предварително филтриране
Улавя и премахва големи частици,прах 
икосми от домашни любимци,носещи се 
въввъздуха

Индикатор за качество на въздуха

Въздушен поток

Четири(4)показателя за качество:
Синьо-перфектно,Зелено-добро,
Лилаво-нормално,Червено-лошо.

Четири етапа на регулиране на скоростта на
въздушния поток 
“Ниско” → “Високо” → “Автоматично” → “Спане“.

Контролен панел

Лесна работа и цифров дисплей на функциите.

Нощен режим

Създава за вас тиха и удобна среда
засън.

Предупреждение за подмяна на 
филтъра

Индикатор на контролния панел на
устройството ви уведомява,когато е време дасмените 

филтъра

  

  

Комплект за ароматерапия

    
     

    

Режим на готовност
Помага за пестене на енергия, когато

  дадено устройство не се използва

Таймер за работа
Таймер за работа с опции 1, 2, 4 и 8часа ,за 
най-добро планиране на пречистването на 

въздуха на вашето пространство.



CAFN012LC1

m² 14

W 30

m³/h 120

m³/h 140

AC Motor

dB(A) 55/35/25

pcs/cm³ 10 x 10⁶

mm 228*228*324

kg 2,5

V/Hz 220-240V/ 50-60Hz

CADR

МОДЕЛ

Консумация на енергия

Въздушен поток

Скорост на вентилатора

Индикатор за качеството на въздуха

Конфигурация на въздушните филтри

Напомняне за смяна на филтъра

Йонизация

Таймер (1/4/8 hours)

Размери (Д x Ш x В)

Тегло

Захранване

Зона на покритие *

Тип мотор

Ниво на шум-звуковоналягане-1/2/3/4

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Високо / Средно / Ниско

  Предварителен филтър 
    H13 HEPA филтър

1/2/4/8 часа

Да

        4 етапа
(Синьо / Зелено / Лилаво / Червено)






