Ідеально свіже повітря

Перша у світі система
7 в 1, яка:

01

Подає свіже повітря та підтримує

03

рівень СО2 у нормі

Фільтрує подаваєме і внутрішнє

06

повітря на 99% від пилу, вихлопних

Розумна система зволоження, підтримує
оптимальні параметри

газів і алергенів

02

Провітрює без відкривання

04

Знищує

6актеріі і віруси

вікна

07

УФ-лампа і іони срібла дезінфікують
воду у зволожувачі

05

Підігріває вхідне повітря в холодну
пору року

Припливна установка з НЕРА фільтром і
Дистанційна система

Ультразвуковий

управління

зволожувач

фотокаталітичним фільтром, який захищає від

вірусів аналогічних COVID-19*

Контроль температури
Підігрів вуличного повітря

Керамічний нагрівач підігріває повітря, що входить з вулиці,
на дельту в 47 градусів. В приміщення подається повітря
комфортної температури навіть в холодну пору року,

Керамічне розжарювання не сушить і не дає ефект перегріву
квартири


Економічність

Розумна система підігріву повітря автоматично включається і
відключається, використовуючи до 200 кВт на місяць.


Система контролю температури

Автоматично підтримує оптимальний показник температури.
Завдяки створеному AirNanny мікроклімату у будинку, ви і
ваша сім'я почнете краще спати і висипатися

Один пристрій

Вам не потрібно купувати 2-4 пристрої для підтримання
температури в кожній кімнаті, AirNanny контролює клімат
завдяки розумним датчикам.

птимальний показник для дитячої кімнати: 18-21°C

птимальний показник для спальні і вітальні: 20-22°C


О
О

В середньому 1 Кондиціонер витрачає від 190 кВт
на місяць

Зволоження повітря
Автоматизація 
Вбудований зволожувач на 2.7 літра розрахований на 16 годин роботи без
доливання води

Обеззаражування  
UF лампа перешкоджає поширенню бактерій, вода перед розпиленням
очищається на 99,9%

Рівномірне розпилення 
Завдяки запатентованій форсунці (розробці наших інженерів), досягається м'яке
зволоження. Випаровування вологи відбувається в потік повітря, що подається і
поширюється по всій квартирі рівномірно

Мінімум споживання води та електроенергії 
Волога змішується з повітрям, досягаючи ефект зволожувача середнього класу
с меншою продуктивністю (170 мл / год)


Зволожувач середнього класу має продуктивність від 250 мл/год, до 8 годин

роботи без доливання.

При використанні двох підлогових зволожувачів (покриття 60 м3) споживання
води дорівнює 150 літрів, а споживання електроенергії 340 кВт в місяць.


Провітрювання без
відкривання вікна
Провітрювання без відкривання вікна

Свіже повітря покращує якість сну, зникає сонливість,
дратівливість, головні болі.



Автоматична підтримка CO2

Датчики 24/7 зчитують рівень вуглекислого газу. При передачі
інформації про підвищення рівня СО2, пристрій автоматично
подає насичене киснем повітря з вулиці. Проводить нагрівання
і очищення від алергенів, пилу і бактерій.



Не потрібно залишати кімнату при провітрюванні

Свіже повітря 24/7 без протягів


Оптимальний рівень концентрації вуглекислого газу:
від 500 до 700 ppm

Три етапи очищення повітря
Очищення повітря від хімічних сполук і шкідливих газів (фільтр Cellular Active
CARBON) - Фотокаталітичний фільтр / 3 LVL

Фотокаталітичний/вугільний фільтр захищає від хімікатів: запахи, гази,
мікроорганізми.


Очищення повітря від дрібнодисперсного пилу PM2.5 (фільтр НЕРА) | 2 LVL

Видаляє механічні частинки: пилок, дрібні частинки.

За даними ВООЗ, дрібнодисперсний пил викликає численні респіраторні та
серцево-судинні захворювання.


Очищення повітря від пилу (префільтр) / 1 LVL

Видаляє великі забруднювачі: пил, пух, велике сміття, пісок, пилових кліщів.

Очищення повітря від пилу знижує ризик появи алергії, шкірних захворювань,
хвороби дихальних шляхів. У дітей знижується ризик подразнення слизових,
алергії, висипань на шкірі, частих простудних захворювань, екзем, нападів
астми.


Фотокаталітичний фільтр
Ефективна і безпечна ступінь очищення повітря без заміни фільтра

Фотокаталітичний фільтр під дією ультрафіолету і діоксиду титану
розкладає на нешкідливі компоненти практично будь-які гази,
формальдегіди і тютюновий дим

Інноваційний фільтр для очищення
повітря

Ідеальна тиша

Вентилятор всмоктує повітря в 4-х місцях для меншого опору, не
створюючи зайві шуми, рівень шуму 17,6 dB (практично безшумний)



Безшумна робота

Високоякісні мотори з безшумними підшипниками, які не чути навіть на
максимальних режимах роботи



Надійність

Німецькі підшипники працюють надійно як будь-яка німецька техніка


Як ми знизили рівень шуму
AirNanny A7?

Система управління
Додаток Atmeex
Вимкнення / включення, графік роботи, історія
показань доступна 24/7 з будь-якої точки світу з
вашого смартфона.

Як підключити мобільний
додаток до AIRNANNY A7?

завантажити додаток

Система
AirNanny
02

03

Вихід свіжого повітря

Блок вентиляторів

05
04

Блок 3-х етапного
очищення повітря

УФ-лампа

Система управління: пульт
дистанційного керування та
додаток для смартфона

01

Блок
ультразвукового
зволожувача

AIRNANNY A7 Start

AIRNANNY A7 BabyCare  
HEPA H11

AIRNANNY A7 Forever

Продуктивність 146 м3 / год

Продуктивність 146 м3 / год

Продуктивність 146 м3 / год

Діапазон температур -40; +50

Діапазон температур -40; +50

Діапазон температур -40; +50

Підігрівання

Підігрівання

Підігрівання

Префільтр

Префільтр

Префільтр

Фільтр НЕРА Н11

Фільтр НЕРА Н1

Фільтр НЕРА Н11

Фільтр Cellular Active Carbon

Фільтр Cellular Active Carbon

Фотокаталітичний

Зволоження

Зволоження

Зволоження

Рівень шуму від 17,6 dB

Рівень шуму від 17,6 dB

Рівень шуму від 17,6 dB

6 швидкостей + Режим турбо провітрювання

6 швидкостей + Режим турбо провітрювання

6 швидкостей + Режим турбо провітрювання

-

Функція автоматичного підтримки AutoNanny

Функція автоматичного підтримки AutoNanny

Станція контролю повітря AirControl

Станція контролю повітря AirControl

Станція контролю повітря AirControl

-

Датчик СО2

Датчик СО2

Гарантія 2 роки


Гарантія 2 роки

Гарантія 2 роки


фільтр

Рішення в
інтер'єрі
3D модель
на 3D моделі ви можете побачити як
AirNanny зібрана зсередини

AR модель
AR модель-це доповнена реальність. Якщо
у Bac iPhone, то ви можете завантажити

файл і подивитися як AirNanny буде
виглядати у вас в інтер'єрі. 


AR модель

Завантажити AR додаток
через QR код

3D модель

Завантажити додаток 3D
моделі через QR код

Монтаж
Крім класичного монтажу, ми
пропонуємо три варіанта
нестандартного монтажу AirNanny

Як зробити монтаж AIRNANNY A7?

В укіс

На вікно з сендвіч-панеллю

Даний вид монтажу застосовується в
випадках, коли будинок оброблений
вентильованим фасадом і буріння лицьової
частини фасаду заборонено керуючою
компанією.


Даний вид монтажу застосовується в

випадках, коли немає можливості

змонтувати AIRNANNY на стіну

Даний вид монтажу застосовується при
вашому бажанні

Як монтувати AirNanny в укіс?

Монтаж AirNanny A7 на вікно з
сендвіч-панеллю

Монтаж Airnanny A7 на балкон

На балкон

Технічні
характеристики

Модель

Параметр

Максимальна продуктивність
по повітрю, м3
Максимальна продуктивність
по зволоженню, мл/год
Допустимий діапазон вуличної
температури для експлуатації, °С
Рівень звукового тиску в
режимі «SLEEP MODE», дБ
Робоча напруга живлення, В /Гц
Кількість швидкостей вентилятора
Кількість швидкостей
ультразвукового зволожувач

Об'єм резервуара для води, л
аси роботи зволожувача при
повному резервуарі і М
продуктивності по зволоженню, год
Ч
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Габаритні розміри пристроїв, мм
Розміри упаковки, ШхВхГ, мм
Рекомендована пло а примі ення, м3
щ

Що вміє AIRNNANY A7? 7 функцій і
технічні характеристики.

щ

Вага нетто пристрою, кг
Клас захисту, IP
Максимальна споживана потужність, Вт
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Термін служби пристрою
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Гарантійний термін експлуатації
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atmeex.com

