
Son teknoloji BOA AIR Temiz Hava Dolabı ile okul ve eğitim 
kurumlarındaki havayı virüs ve bakterilerden tamamen uzak 
tutun.

Kesintisiz ve sağlıklı bir eğitim hayatı için 
okullarda korona önlemi alınması gerekir.

Öğretmenler, eğitimle ilgili görevlerini yerine getirirken kişi-
sel yakınlık, jestler ve doğrudan temas kurmak durumun-
dadırlar. Doğrudan temas, hava yoluyla taşınan enfeksi-
yon hastalığı riskini de beraberinde getirmektedir. Koro-
naya sebebiyet veren Covid-19 virüsü de hava yoluyla bu-
laşan virüslerdendir. Bu nedenle klasik hijyen önlemlerine 
ek olarak solunum havasının da maksimum oranda temiz 
tutulması ve virüslerden arındırılmış olması okullarda alınan 
korona önlemlerinin başında gelmelidir.

Geniş ofisler ve kamuya açık alanlara temiz hava

BOA AIR yüksek kapasitye sahip temiz hava dolabı, 
ortamın havasında virüs filtresi yapılarak gerekli hijyeni 
sağlanmış temiz hava alanları oluşturur. Uygun aralıklarla 
yerleştirilen temiz hava dolaplarının eşzamanlı çalıştırıl-
ması ile aerosol içermeyen temiz hava bölgeleri kurula-
bilir.

OKUL VE EĞİTİM 
KURUMLARINDAN BAKTERİ VE 
VİRÜSLERİ UZAK TUTUN

SIRADAN HAVA TEMİZLEME 
CİHAZLARI VİRÜS FİLTRELEMEDE 
YETERSİZ KALIR.

T E M i Z  H AVA  D O L A B I

Kalabalık ve geniş ortamlar için rakipsiz olarak tasarla-
nan BOA AIR Temiz Hava Dolabı, araştırmaların ortaya 
koyduğu bilimsel kanıtların yanı sıra 5 büyük faydası ile 
kapalı ortamlardaki aerosoller nedeniyle oluşan enfeksi-
yon riskini azaltarak, teknik ve ekonomik açıdan benzer-
siz bir çözüm sunuyor.

Öne çıkan 5 özelliğiyle BOA AIR Temiz Hava Dolabı

Maksimum hava sirkülasyonu için saatte 
3.100 m³e kadar virüslere karşı filtrelenmiş temiz hava

Yüksek temiz hava kapasitesi

 1.

Tam sızdırmaz H14 HEPA filtresi ile virüslere karşı 
filtrelenmiş oda havası

Üstün performanslı filtreleme

 2.

Yüksek hava temizleme kapasitesi sağlarken 
düşük enerji tüketimi ile enerji verimli çalışma.

EC Fan ile minimum enerji tüketimi

 3.

Hava kapasitesiyle ilişkili olarak yüksek performansa 
sahip en sessiz hava temizleme cihazı

Sessiz çalışma prensibi

 4.

Mobil ve sabit olarak kullanılabilir, ek kurulum
maliyetleri gerektirmeyen tak ve çalıştır cihaz.

Kullanım kolaylığı

 5.
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BOA AIR Temiz Hava Dolabı, piyasadaki en etkin hava 
temizleme cihazıdır!

Güncel araştırmalara baktığımızda, BOA AIR Temiz Hava 
Dolabı olarak adlandırlan yüksek kapasiteli hava temiz- 
leme cihazının, havadan kaynaklanan enfeksiyon teh-
likesini ciddi oranlarda azalttığı görülmektedir.

BOA AIR Temiz Hava Dolabı, H14 sınıfı HEPA filtresi ve 
yüksek hava temizleme kapasitesi sayesinde hava yollu 
virüs ve hastalık bulaş riskini minimuma indirir.

Pencereler aracılığıyla gerçekleşen serbest havalandır-
malar, ortamdaki virüs yükünü azaltmak için yeterli 
değildir. BOA AIR Temiz Hava Dolabı, orta ve büyük ha-
cimdeki ortamlarda yer alan aerosol konsantrasyonlarını 
sorunsuz bir şekilde düşük seviyede tutar. Böylece 
muayenehane, bekleme odası, sınıf, mağaza gibi 
ortamlarda pencereleri açmakla ilgilenmek zorunda kal-
madan ortamdaki virüs yükünün minimumda kalmasını 
sağlayabilir ve gerçek temiz hava hissini deneyimlersiniz. 
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