
Son teknoloji BOA AIR Mobil Tip HEPA Filtreler ile konaklama
tesislerinin genel mahallerinde havayı virüs ve
bakterilerden arındırın.

Otel, konaklama tesisleri ve turistik alanlarda,
korona önlemi alınması gerekir.

Normal zamanlarda dahi oteller, konaklama tesisleri ve
turistik merkezlerin iç ortam havasında ortalamanın
üzerinde bir zararlı madde yükü oluştuğu araştırmalarca
kanıtlanmıştır. İnce toz, mikro elyaf ve küf mantarı spor-
larından
kaynaklanan bu yük bile, aynı ortamda bulunanların
sağlığı açısından riskli bir durum oluşturmaktadır.
Kontrol altına alınamayan koronavirüs benzeri pandemi
dönemlerinde ise havada asılı kalan virüsler nedeniyle
hastalıkların, havadan bulaşma tehlikesi katlanarak artar.

Otel lobi, koridor ve kafetarya alanları için temiz
ve sağlıklı hava

BOA AIR yüksek kapasiteye sahip mobil HEPA Filtreler,
ortamın havasında bulunan virüs ve patojenleri
filtreleyerek, hijyenik temiz hava alanları oluşturur.
Uygun aralıklarla yerleştirilen hava temizleme cihazları
eşzamanlı çalıştırılması ile aerosol içermeyen temiz
hava bölgeleri kurulabilir.

KONAKLAMA TESİSLERİ İÇİN,
GÜVENLİ TURİZM BELGESİNE
UYGUN HAVA TEMİZLEME
CİHAZLARI

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.

Tek Başına BOA AIR 
Temiz Hava Dolabı Yeter
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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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