
ПРОЧИСТУВАЧ НА ВОЗДУХ 

Високоефикасен ХЕПА филтер за воздух со функција за навлажнување 

и стерилизација 
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E
: 

Димензии во mm (ширина x длабочина x визина): 370 x 205 x 680 

тежина: 9.0 кгр 

Напојување: 220V /  50Hz  моќност (Потрошувачка на струја во текот 

на работата): 65W 

Проток на воздух: 280m3/h   

Функционално покривање на просторот: ~50m2 

Брзина на вентилаторот во m/s (3 степени) 1.5 - 2.5 /  3.5 - 4.5 /  5.8 - 

6.8 

Ниво на бучава во dB (3 степени): 17.4 /  29.5 /  39.7 

Овој уред доаѓа со паметен состав на 

сензорот за мирис. Тој може автоматски да го 

прилагоди степенот на брзина на 

вентилаторот согласно реалниот квалитет на 

воздухот прикажан на екранот. 

Врвен квалитет 

на изработка на 

куќиштето од 

100% virgin LG 

ABS материјали 
Бојата на екранот предупредува за нивото на 
квалитет на воздухот  
– црвена (лош), жолта (среден), зелена (одличен). 

Елиминира 99,7% од 

прашината, поленот, 

алергените и мувла. 

Отстранува 99,9%  од 

формалдехид, бензен 

и останати TVOC-a 

(Total Volatile Organic  

Compound) односно 

испарливи органски 

соединенија. 

 

Помага за подобро дишење и 

спиење и го зајакнува 

имунитетот.  

Го отстранува статичкиот 

електрицитет, ја 

надоместува телесната 

активност. 

Го подобрува нивото на 

кислород во мозокот и го 

подобрува 

функционирањето на 

кардиоваскуларниот 

систем.  
Убива бактерии, 

вируси и микроби. 
Го 

навлажнува 

воздухот. 

Nobel AIR 

Сигурен, чист и свеж 

воздух во вашиот дом 

Секогаш 
www.nobelcorporation.com www.filteri.com.hr 

Димензи
и  
(mm): 

370 

6
8

0
 

Отстранува 97% од 

мирисите, чадот од 

цигари, издувна 

пареа, мирис од 

приготвување храна, 

напитоци, мирис од 

миленичиња. . 

Medačka ulica 18, 
10000 Zagreb, Hrvatska 

01 777 8662 01 777 8663 

nobel@nobelcorporation.com  

www.nobelcorporation.com | www.filteri.com.hr 

OIB: 71032017320 MBS: 080532397 

Atomizirano Uklanja PM2.5 Višestruka  
vlaženje filtracija 

V sterilizacija Otpuštanje Ultra tihi rad  
aniona 

Dvostruka Pametni senzor 
kontrola 

Резервоар за 
вода 

АНТИБАКТЕРИСКИ 

ФИЛТЕР 

Отпорен на влага и 
мувла кој оневозможува 
создавање и развивање 
на бактерии. 

Испуст за 

воздух  
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Високоефикасен ХЕПА филтер за воздух со функција за навлажнување 
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Димензии во mm (ширина x длабочина x висина): 370 x 205 x 680 

тежина: 9.0 кгр 

Напојување: 220V /  50Hz  моќност (Потрошувачка на 

струја во текот на работата): 65W 

Проток на воздух: 280m3/h  

Функционално покривање на просторот: ~50m2 

Брзина на вентилаторот во m/s (3 степени) 1.5 - 2.5 /  3.5 - 4.5 /  5.8 - 6.8 

Ниво на бучава во dB (3 степени): 17.4 /  29.5 /  39.7 

Овој уред доаѓа со паметен состав на 

сензорот за мирис. Тој може автоматски да го 

прилагоди степенот на брзина на 

вентилаторот согласно реалниот квалитет на 

воздухот прикажан на екранот. 

Врвен квалитет 

на изработка на 

куќиштето од 

100% virgin LG 

ABS материјали. 
Бојата на екранот предупредува за нивото на 
квалитет на воздухот  
– црвена (лош), жолта (среден), зелена 
(одличен). 

Елиминира 99,7% од 

прашината, поленот, 

алергените и мувла. 

Отстранува 99,9%  од 

формалдехид, бензен 

и останати TVOC-a 

(Total Volatile Organic  

Compound) односно 

испарливи органски 

соединенија. 

Помага за подобро 

дишење и спиење и го 

зајакнува имунитетот.  

Го отстранува 

статичкиот 

електрицитет, ја 

надоместува 

телесната активност. 

Го подобрува нивото 

на кислород во 

мозокот и го 

подобрува 

функционирањето на 

кардиоваскуларниот 

систем.  

Убива бактерии, 

вируси и микроби. 

Го 

навлажнува 

воздухот. 

Nobel AIR 

Сигурен, чист и свеж 

воздух во вашиот дом 

Секогаш 
www.nobоlcorporation.com www.filteri.com.hr 

Димензи
и  
(mm): 

370 

6
8

0
 

Отстранува 97% од 

мирисите, чадот од 

цигари, издувна 

пареа, мирис од 

приготвување 

храна, напитоци, 

мирис од 

миленичиња. 

Medačka ulica 18, 
10000 Zagreb, Hrvatska 

01 777 8662 01 777 8663 

nobel@nobelcorporation.com  

www.nobelcorporation.com | www.filteri.com.hr 

OIB: 71032017320 MBS: 080532397 

Atomizirano Uklanja PM2.5 Višestruka  
vlaženje filtracija 

V sterilizacija Otpuštanje Ultra tihi rad  
aniona 

Dvostruka Pametni senzor 
kontrola 

Резервоар за 
вода 

АНТИБАКТЕРИСКИ 

ФИЛТЕР 

Отпорен на влага и 
мувла кој оневозможува 
создавање и развивање 
на бактерии. 

Испуст за 

воздух  
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1 

Предфилтер 
Перлив филтер од 

алуминиумска легура кој ги 
задржува поголемите 

честички како прашина и 
полен. 

3 

Филтер со активен јаглен 
Значително брза апсопција 
на мириси, формалдехид, 
бензен, амонјак и дим од 
цигари низ структурата од 

саќе. 

4 

Антибактериски и 
антивирусен 
филтер Ги 

отстранува ситните 
честички, гниди, 

микроби и бактерии.   

2 

Ладен NET 
карализатор  

Апсорбира 
формалдехид, бензен 

и останати TVOC. 

5 

ХЕПА филтер 
(0.01um) Висока 

ефикасност, ја 
елиминира мувлата, 

прашината, 
алергените и 
бактериите.  

6 

Ултравиолетово 
(UV)  светло за 

стерилизација Со 
голема брзина ги 
убива вирусите и 

бактериите. 

7 

Јонизатор  Го 
подобрува квалитетот 
на воздухот и 
овозможува низа 
здравствени погодности. 

8 

Навлажнувач 

на воздухот 

GRAĐA FILTERA: 

ФУНКЦИИ НА УРЕДОТ: 

Автоматска контрола на квалитетот на 

воздухот 

Со сензор и и индикатор за мирис. 

 
Навлажнувач за воздух со 3-

степенско производство на 

пареа. 

 
Контрола на брзината на ветрот на 

3 нивоа. Високото ниво на проток 

значително бргу го прочистува 

воздухот во затворен простор. 

 
Тајмер 1-24h со функција на мирување. 

 
Отпуштање на анјони (негативно 

наелектризирани честички) 5×107 

cm3. 

 
7 степенско прочистување со 

навлажнување. 

 
Високоефикасен мотор со ниска 

потрошувачка на електрична 

енергија и 30.000 часови работно 

време. 

Далечинско управување и контролна 

плоча чувствителна на допир. 

Навлажнувач на воздух. 

Просечно возрасно лице вдишува 11.000 

литри воздух дневно. 90% од времето 

минуваме во затворен простор. Во домот, на 

работа, училиште или во фитнес центрите 

се чини дека сме заситени од загадениот 

воздух. Изненадувачки е фактот дека токму во 

тие простори количеството загадувачи и 

алергени е и до 100 пати поголемо од и 

онака веќе контаминираниот надворешен 

воздух. 

Направете чекор за поздрава средина. 

Заштитете се себеси и своите најблиски, 

направете го просторот во кој живеете 

попријатен и поздрав за сите. Секој ден. 
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1 

Предфилтер 
Перлив филтер од 

алуминиумска легура кој 
ги задржува поголемите 
честички како прашина и 

полен. 

3 

Филтер со активен јаглен 
Значително брза апсопција 
на мириси, формалдехид, 
бензен, амонјак и дим од 
цигари низ структурата од 

саќе. 

4 

Антибактериски и 
антивирусен филтер Ги 

отстранува ситните 
честички, гниди, микроби и 

бактерии.   
. 

5 

ХЕПА филтер 
(0.01um) Висока 

ефикасност, ја 
елиминира 
мувлата, 

прашината, 
алергените и 
бактериите.  

6 

Ултравиолетово 
(UV)  светло за 

стерилизација Со 
голема брзина ги 
убива вирусите и 

бактериите. 

7 

Јонизатор  

Го подобрува 
квалитетот на воздухот 
и овозможува низа 
здравствени погодности. 

8 

Навлажнувач 

на воздух 

СОСТАВ НА 

ФИЛТЕРОТ: 

ФУНКЦИИ НА УРЕДОТ: 

Автоматска контрола на квалитетот на 

воздухот 

Со сензор и и индикатор за мирис. 

 
Навлажнувач за воздух со 3-

степенско производство на 

пареа. 

 
Контрола на брзината на ветрот во 

3 нивоа. Високото ниво на проток 

значително бргу го прочистува 

воздухот во затворен простор. 

 
Тајмер 1-24h со функција на мирување. 

 
Отпуштање на анјони (негативно 

наелектризирани честички) 5×107 

cm3. 

 
7 степенско прочистување со 

навлажнување. 

 
Високоефикасен мотор со ниска 

потрошувачка на електрична 

енергија и 30.000 часови работно 

време. 

 
Далечинско управување и контролна 

плоча чувствителна на допир. 

Навлажнувач на воздух. 

Просечно возрасно лице вдишува 11.000 

литри воздух дневно. 90% од времето 

минуваме во затворен простор. Во домот, 

на работа, училиште или во фитнес 

центрите се чини дека сме заситени од 

загадениот воздух. Изненадувачки е фактот 

дека токму во тие простори количеството 

загадувачи и алергени е и до 100 пати 

поголема од и онака веќе 

контаминираниот надворешен воздух. 

Направете чекор за поздрава средина. 

Заштитете се себеси и своите најблиски, 

направете го просторот во кој живеете 

попријатен и поздрав за сите. Секој ден. 
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Ладен NET карализатор  
Апсорбира формалдехид, 
бензен и останати TVOC 



1 

Предфилтер 
Перлив филтер од 

алуминиумска легура кој ги 
задржува поголемите честички 

како прашина и полен. 

3 

Филтер со активен јаглен 
Значително брза апсопција на 
мириси, формалдехид, бензен, 

амонјак и дим од цигари низ 
структурата од саќе. 

4 

Антибактериски и 
антивирусен филтер Ги 

отстранува ситните 
честички, гниди, микроби 

и бактерии. 

Ладен NET карализатор  
Апсорбира формалдехид, 
бензен и останати TVOC 

 

5 

ХЕПА филтер (0.01um) 
Висока ефикасност, ја 
елиминира мувлата, 

прашината, алергените 
и бактериите.  

6 

Ултравиолетово 
(UV)  светло за 

стерилизација Со 
голема брзина ги 
убива вирусите и 

бактериите. 

7 

Јонизатор Го 
подобрува квалитетот 
на воздухот и 
овозможува низа 
здравствени погодности. 

8 

Навлажнувач 

на воздух 

СОСТАВ НА 

ФИЛТЕРОТ: 

ФУНКЦИИ НА УРЕДОТ: 

Автоматска контрола на квалитетот на 

воздухот 

Со сензор и и индикатор за мирис. 

 
Навлажнувач за воздух со 3-

степенско производство на 

пареа. 

 
Контрола на брзината на ветрот во 

3 нивоа. Високото ниво на проток 

значително бргу го прочистува 

воздухот во затворен простор. 

 
Тајмер 1-24h со функција на мирување. 

 
Отпуштање на анјони (негативно 

наелектризирани честички) 5×107 

cm3. 

 
7 степенско прочистување со 

навлажнување. 

 
Високоефикасен мотор со ниска 

потрпошувачка на електрична 

енергија и 30.000 часови работно 

време. 

 
Далечинско управување и контролна 

плоча чувствителна на допир. 

Навлажнувач на воздух. 

Просечно возрасно лице вдишува 11.000 

литри воздух дневно. 90% од времето 

минуваме во затворен простор. Во домот, 

на работа, училиште или во фитнес 

центрите се чини дека семе заситени од 

загадениот воздух. Изненадувачки е фактот 

дека токму во тие простори количеството 

загадувачи и алергени е и до 100 пати 

поголема од и онака веќе 

контаминираниот надворешен воздух. 

Направете чекор за поздрава средина. 

Заштитете се себеси и своите најблиски, 

направете го просторот во кој живеете 

попријатен и поздрав за сите. Секој ден. 
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1 

Предфилтер 
Перлив филтер од 

алуминиумска легура кој 
ги задржува поголемите 
честички како прашина и 

полен. 

3 

Филтер со активен јаглен Значително 
брза апсопција на мириси, формалдехид, 

бензен, амонјак и дим од цигари низ 
структурата од саќе. 

4 

Антибактериски и 
антивирусен филтер Ги 

отстранува ситните 
честички, гниди, микроби 

и бактерии. 

2 

Ладен NET 
карализатор  Апсорбира 
формалдехид, бензен и 

останати TVOC 

5 

ХЕПА филтер (0.01um) 
Висока ефикасност, ја 
елиминира мувлата, 

прашината, алергените и 
бактериите. 

6 

Ултравиолетово 
(UV)  светло за 

стерилизација Со 
голема брзина ги 
убива вирусите и 

бактериите. 

        7 

Јонизатор Го 
подобрува квалитетот на 
воздухот и овозможува низа 
здравствени погодности 

8 

Навлажнувач 

на воздух 

СОСТАВ НА 

ФИЛТЕРОТ: 

ФУНКЦИИ НА УРЕДОТ: 

Автоматска контрола на квалитетот на 

воздухот 

Со сензор и и индикатор за мирис. 

 
Навлажнувач за воздух со 3-

степенско производство на 

пареа. 

 
Контрола на брзината на ветрот во 

3 нивоа. Високото ниво на проток 

значително бргу го прочистува 

воздухот во затворен простор. 

 
Тајмер 1-24h со функција на мирување. 

 
Отпуштање на анјони (негативно 

наелектризирани честички) 5×107 

cm3. 

 
7 степенско прочистување со 

навлажнување. 

 
Високоефикасен мотор со ниска 

потрпошувачка на електрична 

енергија и 30.000 часови работно 

време. 

 
Далечинско управување и контролна 

плоча чувствителна на допир. 

Навлажнувач на воздух. 

Просечно возрасно лице вдишува 11.000 

литри воздух дневно. 90% од времето 

минуваме во затворен простор. Во 

домот, на работа, училиште или во 

фитнес центрите се чини дека семе 

заситени од загадениот воздух. 

Изненадувачки е фактот дека токму во 

тие простори количеството загадувачи и 

алергени е и до 100 пати поголема од 

и онака веќе контаминираниот 

надворешен воздух. 

Направете чекор за поздрава 

средина. Заштитете се себеси и 

своите најблиски, направете го 

просторот во кој живеете попријатен и 

поздрав за сите. Секој ден. 
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