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مقدمه
ــر و  ــاال، فضاهــای بســته عمومــی ماننــد کالس هــای درس، دفات ــا اســتانداردهای بهداشــتی ب کلینیک هــای پزشــکی ب
ــد،  ــک ویژگــی اشــتراک دارن ــل توجــه هســتند، در ی ــد قاب ــت و آم ــی کــه دارای رف ــوان مکان های ــه عن رســتوران ها ب
کیفیــت هــوای ایــن محل هــا اغلــب بســیار بــد اســت. در نتیجــه، آلرژن هــای قــوی باعــث مســائل مختلــف و مشــکالت 
ــر ریزگردهــا و ویروس هــای موجــود در هــوا کمــک کننــد،  تنفســی مــی شــوند. تنهــا وســایلی کــه می تواننــد در براب

ــوا هســتند. ــه ه دســتگاه های تصفی

هــوای تمیــز و خــوب نــه تنهــا در داخــل چهاردیــواری خودمــان مهــم اســت، بلکــه در محــل کار، مدرســه و مکان هایــی 
ــار و آلودگــی، مــا راه حــل  ــا المــپ تصفیــه کننــده ی گــرد و غب ــم نیــز مهــم اســت. ب ــات فراغــت می روی کــه در اوق
مناســبی بــرای همــه ایجــاد کرده ایــم! سیســتم تصفیــه هــوا بخصــوص بــه ســرعت و بــه طــور موثــر ذرات مضــر را از 

هــوا خــارج می کنــد و عملکــرد باالیــی را در کنــار عملکــرد جانبــی المــپ ســقفی LED ارائــه می دهــد.
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dp داستان اختراع المپ تصفیه گرد و غبار و آلودگی

چــراغ تصفیــه هــوای dp حاصــل بیــش از 4 ســال تحقیقــات گســترده و عمیــق در زمینــه 
ــه منظــور توســعه ی یــک سیســتم تصفیــه کننــده ی  ــان هــوا و حرکــت ذرات ب اصــول جری
هــوای نویــن اســت کــه در مقایســه بــا ســایر دســتگاه های تصفیــه هــوای موجــود در سراســر 
ــاوت  ــل، تف ــل حم ــتاده و قاب ــی و ایس ــتگاه های صنعت ــج و دس ــواع رای ــه ان ــان، از جمل جه

ــی دارد.  چشــمگیری در کارای

بــر اســاس قوانیــن فیزیــک و همچنیــن بــر اســاس اصــول جریــان هــوا و رفتــار جریــان ذرات 
ــتم  ــک سیس ــر، ی ــا 2.5 میکرومت ــر ت ــدوده 0.5 میکرومت ــز( در مح ــار ری ــرد و غب ــق )گ معل
ــن سیســتم  ــاال طراحــی شــده اســت. در طراحــی و ســاخت ای ــوای ب ــان ه ــا جری ســقفی ب
ــا بیشــترین دقــت در نظــر  ــات ب ــن جزئی ــا کوچکتری ــاق ت فیلتــر چنــد منظــوره ی هــوای ات
گرفتــه شــده اســت کــه ایــن سیســتم را راه حــل بهینــه بــرای کیفیــت بــد هــوا در اتاق هــای 

بســته کــرده اســت.

تصفیه هوای قدرتمند جاسازی شده در چراغ سقفی
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ویروس کرونا
راهنمای تهویه مناسب

خوشبختانه چراغ 
 dp تصفیه هوای

سقفی است!

ــه  ــوای ب ــی ه ــر کیف ــتند مقادی ــب هس ــه مناس ــه دارای تهوی ــی ک ــگاه TU Berlin، اتاق های ــات دانش ــق تحقیق طب
مراتــب بهتــری نســبت بــه اتــا ق هایــی دارنــد کــه دارای تهویــه از طریــق پنجــره هســتند. اهمیــت آئروســل ها بــرای 

ــات فشــرده اســت. ــا در حــال حاضــر تحــت تحقیق ــر کرون ــاری همه گی شــیوع بیم

بــه محــض اینکــه فــردی در یــک فضــای بســته قــرار گیــرد، کیفیــت هــوا را آلــوده می کنــد. عــالوه بــر ایــن واقعیــت 
کــه او بــه طــور مــداوم دی اکســیدکربن )CO2(، یــک گاز ســمی، تولیــد می کنــد و اکســیژن مصــرف می کنــد، بســته 
بــه میــزان قــرار گرفتــن در محــل، فــرد مقــداری ذرات معلــق در هــوا را نیــز بــازدم می کنــد، کــه می توانــد بــه طــور 

بالقــوه بــه عوامــل بیمــاری زا آلــوده باشــد، و ســپس توســط افــراد دیگــر حاضــر در اتــاق استنشــاق شــود.

ــاق  ــق در ات ــن ذرات معل ــت، ای ــده اس ــان داده ش ــگاه TU Berlin نش ــازی های دانش ــط شبیه س ــه توس ــور ک همانط
بــه ســمت بــاال حرکــت می کننــد و از بــاال پخــش می شــوند. بنابرایــن عوامــل بیمــاری زای موجــود در هــوا از قســمت 
ــژه  ــه وی ــا و ب ــیوع بیماری ه ــری از ش ــرای جلوگی ــه ب ــد ک ــان می ده ــا نش ــن تنه ــوند و ای ــش می ش ــاق پخ ــاالی ات ب

ــاال بــه جــای کــف از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. بیماری هــای منتقــل شــده در هــوا، تهویــه اتــاق از ب
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بــا توجــه بــه آزمایشــات انجــام شــده توســط TU Berlin، اتاق هایــی کــه بــا چــراغ تصفیــه هــوا dp نصــب شــده روی 
ســقف تهویــه مــی شــوند بهتــر از از اتاق هایــی کــه از تهویــه هــوای قابــل حمــل یــا ایســتاده روی زمیــن اســتفاده مــی 
ــا  ــوای ایســتاده تنه ــه ه ــتگاه تصفی ــود، دس ــازی مشــاهده می ش ــه در شبیه س ــور ک ــوند. همانط ــه می ش ــد، تصفی کنن
قــادر اســت کــه بخشــی از هــوا را در منطقــه نســبتا کوچکــی از اطــراف خــود تمیــز کنــد. در حالــی کــه چــراغ تصفیــه 
کننــده هــوای dp می توانــد تمــام اتــاق را بــه طــور کامــل تهویــه کــرده و هــوای تمیــز را بــرای همــه افــراد در اتــاق 

فراهــم کنــد.

ــم  ــک معل ــوز و ی ــش آم ــا 24 دان ــر( ب ــاع 3 مت ــع و ارتف ــر مرب ــک کالس درس )مســاحت 60 مت ــرای ی شبیه ســازی ب
ــور  ــای محص ــرای فض ــراد ب ــانتی گ ــه س ــای 20 درج ــرارت 2500 وات و دم ــود ح ــازی از ل ــد. در شبیه س ــام ش انج
اســتفاده شــد. حجــم جریــان گــردش هــوا بــرای ایــن شــبیه ســازی، 760 متــر مکعــب در ســاعت و 1000 متــر مکعــب 
ــا ٪100  ــده آل ب ــاق توزیــع شــده اند و ذرات معلــق ای ــه طــور یکنواخــت در ات در ســاعت اســت. منبــع آالینــده هــا ب

ــه شــده اند. ــوا در نظــر گرفت درجــه جداســازی در ه

تصفیه هوای سقفی راه حل است.
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ــر از آن  ــی خطرناکت ــوا حت ــی ه ــه آلودگ ــت ک ــدار داده اس ــی )WHO( هش ــت جهان ــازمان بهداش س
چیــزی اســت کــه قبــاًل تصــور می شــد. بــر اســاس برآوردهــای WHO، ســاالنه هفــت میلیــون نفــر بــه 

ــد. ــوت می کنن ــی ف ــد طبیع ــش از موع ــوا پی ــی ه ــا آلودگ ــط ب ــای مرتب ــل بیماری ه دلی

WHO محدودیت هــای توصیــه شــده بــرای متوســط ســطوح PM2.5 ســاالنه را از 10 میکروگــرم در 
متــر مکعــب بــه 5 کاهــش داده اســت. همچنیــن حــد توصیــه شــده بــرای PM10 را از 20 میکروگــرم 
بــه 15 کاهــش داده اســت. PM2.5 و PM10 اندازه هــای مختلــف ذرات معلــق هســتند کــه برحســب 

ــد. ــری می گردن ــر اندازه گی میکرومت

مشــکل اینجاســت کــه مهــار بدتریــن آلودگــی - ذرات ریــز قابــل تنفــس در ریــه هــا - بســیار دشــوار 
اســت. آلودگــی ناشــی از اگــزوز خــودرو و سیســتم های گرمایشــی مرکــزی گازی اســت. امــا ذرات مضــر 
بــه طــرق دیگــر نیــز در هــوا آزاد می شــوند - یــا در واکنــش بــا ســایر مــواد شــیمیایی در هــوا شــکل 

می گیرنــد.

آلودگی هوا بسیار بدتر از چیزی است که قبال 
فکرش را می کردیم!

اگــر ســطح آلودگــی هــوا فعلــی بــه میــزان پیشــنهادی در دســتورالعمل 
ــر ناشــی از  ــرگ و می ــد، حــدود ۸0 درصــد م ــروز شــده کاهــش یاب ب

ــت. ــل پیشگیری اس ــان قاب PM2.5 در جه
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ــل  ــا هســتند. الســتیک های اتومبی ــده و حالل ه ــز کنن ــات تمی ــا، مایع ــن ذرات شــامل رنگ ه ــع ای مناب
را کــه در جاده هــا مســتهلک می شــوند یــا لنــت ترمزهــا را بــه آن اضافــه کنیــد. پــس از نصــف شــدن 
محدودیــت WHO ،PM2.5 همچنیــن حــد توصیــه شــده بــرای گــروه دیگــری از ریــزذرات، معــروف 

ــا 25 درصــد کاهــش می دهــد. ــه PM10 را ت ب

ــروژن،  ــید نیت ــد از ازن، دی اکس ــده اند عبارتن ــر ش ــتورالعمل ها ذک ــه در دس ــری ک ــای دیگ آالینده ه
ــکته  ــی و س ــاری قلب ــد بیم ــرایطی مانن ــا ش ــوا ب ــی ه ــن. آلودگ ــید کرب ــرد و مونوکس ــید گوگ دی اکس
ــش داده و  ــه را کاه ــد ری ــد رش ــودکان، می توانن ــا در ک ــن آالینده ه ــن ای ــاط دارد. همچنی ــزی ارتب مغ

باعــث تشــدید آســم شــوند.

کوچکترین 
ذرات، بدترین 
آن ها هستند!

تصفیه هوای dp این ذرات خطرناک را 
برای شما فیلتر می کند.
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تصفیه هوا
توأم با

چراغ سقفی

نســل جدیــد المپ هــای تصفیــه کننــده گــرد و غبــار و آلودگــی ، بــه نوعــی 
ــک  ــورت ی ــه ص ــه ب ــت ک ــوره اس ــد منظ ــوای چن ــای ه ــی در فیلتره انقالب
المــپ آویــز ســقفی کالســیک ســاخته شــده اســت. سیســتم تصفیــه هــوای 
dp ترکیبــی از چــراغ ســقفی کالســیک بــا یــک سیســتم فیلتــر اســت کــه 
ــتفاده  ــا اس ــد. ب ــم می کن ــه فراه ــل کار و خان ــر، مح ــازه را در دفت ــوای ت ه
از یــک سیســتم نوآورانــه تصفیــه هــوا ، المــپ تصفیــه کننــده گــرد و غبــار 
ــنتی  ــوای س ــه ه ــای تصفی ــتگاه ه ــر از دس ــیار موثرت ــی dp بس و آلودگ

می زدایــد. را  آلودگی هــا 

ایــن طــرح بــه دلیــل ظرافــت و ســادگی ظاهــری آن، کامــاًل مطابــق بــا دفاتر 
ماننــد دفاتــر و آژانــس هاســت. در مــورد المــپ، تمــام اجــزای محصــول تــا 
ــاال  ــا کیفیــت ب ــد. مــواد ب ــرار گرفته ان دقیق تریــن جزئیــات مــورد بررســی ق
و سیســتم فیلتــر هــوا تقریبــاً بــی صــدا مکمــل عملکــرد فنــی خــوب، المــپ 
را از همــه لحــاظ تکمیــل مــی کننــد. بــا اســتفاده از المــپ تصفیــه کننــده 
گــرد و غبــار و آلودگــی dp، مــا می خواهیــم کیفیــت هــوا را در آینــده، بــه 
ــد  ــدارس، مه ــن در م ــا، و همچنی ــای پزشــکی و مطب ه ــژه در کلینیک ه وی

ــم! ــن کنی ــا تضمی ــا و آپارتمان ه کودک ه
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فیلتر
HEPA14 

و
کربن فعال
با کیفیت

مشخصات فیلتر هوا
ــوده در هــوای  ــادر اســت 99.995% ذرات آل ــار و آلودگــی dp ق ــده گــرد و غب ــه کنن ــر المــپ تصفی سیســتم فیلت
ــا  ــر المــپ ب ــوا از زی ــدازد. ه ــه دام بین ــور UV-C ب ــا اســتفاده از فیلترهــای H14 و ن ــا 10( را ب ــاق )از PM 1.0 ت ات
ســرعت حــدودا 2 تــا 4.5 متــر بــر ثانیــه مکیــده می شــود. ســاختار المــپ تصفیــه کننــده گــرد و غبــار و آلودگــی بــه 
گونــه ای طراحــی شــده اســت کــه ناحیــه مکــش بــا انــدازه فیلتــر مطابقــت داشــته باشــد. ایــن می توانــد ســرعت تمیــز 

کــردن هــوا را بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش دهــد.

هــوای عبــوری از فیلتــر، توســط فیلتــر گواهــی شــده HEPA14 از باکتری هــا، ویروس هــا، ذرات معلــق در هــوا، گــرد 
و غبــار )ریزگــرد(، بخــارات و عوامــل بیمــاری زا پــاک می شــود. بــوی بــد و گازهــای موجــود در هــوا از طریــق فیلتــر 

کربــن فعــال خــارج می شــود.
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عملکرد فیلتر
بــه لطــف طراحــی منحصــر بــه فــرد مــا و فنــاوری المــالر کــه ثبــت اختــراع شــده، هــوای تمیــز شــده فشــرده می شــود 
و ســپس دوبــاره از طریــق یــک دریچــه دایــره ای شــکل در طــرف المــپ خــارج می شــود. در خروجــی، ســرعت هــوا تــا 
4 تــا 5/7 متــر بــر ثانیــه افزایــش می یابــد. بــا افزایــش ایــن ســرعت خــروج، هــوای تصفیــه شــده در ســطح وســیعی و 
بــه طــور همگــن در فضــای اتــاق توزیــع می شــود، کــه در مقایســه بــا سیســتم های فیلتــر متــداول یــک مزیــت فــوق 

العــاده بــرای کاربــر رقــم می زنــد.

ــاورا  ــعه م ــر اش ــداوم در زی ــور م ــه ط ــه ب ــر HEPA14 یکپارچ فیلت
بنفــش 4 عــدد مــاژول UV-C قــرار دارد و بنابرایــن ســطح آن بــه طــور 
ــر  ــر گی ــه در فیلت ــی ک ــا از پاتوژن های ــود ت ــی می ش ــد عفون ــداوم ض م
افتاده انــد، پاکســازی شــود و ایــن عوامــل بیمــاری بــه هــوای خروجــی 

راه پیــدا نکننــد.

فیلتر مطمئن با تکنولوژی المالر



dp 12کاتالوگ محصول چراغ تصفیه هوای

ــگاه  ــی، جای ــار و آلودگ ــرد و غب ــده گ ــه کنن ــپ تصفی ــای الم ــر از مزای ــی دیگ یک
ــان  ــا جری ــال ب ــقف، عم ــر س ــپ در زی ــب الم ــا نص ــت. ب ــاق اس ــزی آن در ات مرک
طبیعــی هــوا در اتاقهــای بســته ســازگار می شــود و از طریــق مکــش زیــر المــپ 
ــد.  ــدت می بخش ــاق ش ــوا را در ات ــان ه ــی، جری ــات جانب ــوا در جه ــه ه و تخلی
ــه تمیــز شــدن تقریبــاً کامــل هــوای اتــاق می شــود در مقابــل  ایــن امــر منجــر ب

ــن. ــتاده روی زمی ــتگاه های ایس ــف دس ــرد ضعی عملک

ــار و  ــرد و غب ــه گ ــپ تصفی ــد الم ــک واح ی
فضــای  در  هــوا  می توانــد   dp آلودگــی 
اتاقــی بــه ابعــاد 30 متــر مربــع را بــه راحتی 

ــد. ــازی کن پاکس

ــی  ــه راحت ــوان ب ــر، می ت ــای بزرگت در اتاق ه
ــپ  ــای الم ــن واحد ه ــتری از ای ــداد بیش تع

تصفیــه هــوای dp نصــب کــرد.

نصب در مرکز برای پاکسازی
99.99 درصدی هوای اتاق
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سیســتم فیلتــر بســته بــه انــدازه اتــاق و کیفیــت هــوا بــه صــورت مجــزا قابــل کنتــرل اســت. بــا حداکثــر ســرعت فــن 
ــه 520 متــر مکعــب در ســاعت تنظیــم  ــوان خروجــی را از 110 متــر مکعــب در ســاعت ب 1455 دور در دقیقــه می ت
ــف  ــای مختل ــداف و موقعیت ه ــرای اه ــپ ب ــم، الم ــل تنظی ــف و قاب ــی منعط ــای کنترل ــه ویژگی ه ــه ب ــا توج ــرد. ب ک
مناســب اســت و کیفیــت مطلــوب هــوا را در اتاق هــای بســته و ســاختمان های عمومــی بــا رفــت و آمــد عمومــی بــاال 

ــد. ــن می کن تضمی

کنترل عملکرد مجزا

جریان هواسرعت فن

480 rpm110 m3/h

727 rpm204 m3/h

1050 rpm350 m3/h

1455 rpm520 m3/h
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عملکرد بی نظیر
طــی آزمایشــات گســترده اســتاندارد طبــق GB/T 2015-18801، عملکــرد پاکســازی ایــن دســتگاه تصفیــه هــوا 
ــن  ــش گذاشــته شــد. در طــی ای ــه آزمای ــر دارد، ب ــا 10 میکرومت ــن 0.3 ت ــی بی ــه ذرات ــا اســتفاده از دود ســیگار ک ب
ــاده  ــوق الع ــاک )CADR( نتیجــه ف ــوای پ ــل ه ــرخ تحوی ــرای ن ــوای dp ب ــده ه ــه کنن ــپ تصفی ــا الم آزمایشــات، ب
520 حاصــل شــد. ایــن بــا مقایســه منحنی هــای میرایــی آلودگــی بــا و بــدون دســتگاه تصفیــه هــوا انــدازه گیــری و 

ــود. ــبه می ش محاس

ــدر در  ــوای dp چق ــه ه ــپ تصفی ــه الم ــد ک ــان می دهن ــری CADR نش ــای اندازه گی نمودار ه
ــد. ــل می کن ــر عم ــاق موث ــازی ذرات از ات پاکس

520 CADR



 در سکوت دلنشین و هوای پاک
راحت تمرکز کنید

اســتفاده های در نظــر گرفتــه شــده بــرای المــپ در ادارات، مراکــز درمانــی، مــدارس و ســایر ســاختمان های عمومــی 
نیازمنــد ایــن هســت کــه سیســتم تصفیــه هــوا بســیار کــم صــدا باشــد. در حالــت بــی صــدا، شــدت صــدای انــدک 
33dB بــا ســرعت فــن 4۸0 دور در دقیقــه تولیــد می شــود. بنابرایــن شــدت صــدا زیــر آســتانه مختــل شــدن تمرکــز 
 60dB ــا قــدرت کامــل فــن ــا صــدای آرام یــک اتــاق بســته اســت. حداکثــر شــدت صــدا ب 40dB اســت و معــادل ب

اســت. حتــی یــک نــوزاد می توانــد در اتــاق بــا المــپ تصفیــه کننــده گــرد و غبــار و آلودگــی راحــت بخوابــد!

dp کاتالوگ محصول چراغ تصفیه هوای 15
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ــخصی  ــکان ش ــتفاده ام ــوع اس ــه ن ــته ب ــف بس ــراغ LED مختل ــه چ 3 ناحی
ــه شــکل نوارهــای حلقــه ای  ــد. LED هــا ب ــاق را فراهــم می کنن ــور ات ســازی ن
ــوار میانــی هــم 6 پنــل  در قســمت زیریــن و بــاالی دســتگاه قــرار دارنــد. در ن
ــل از  ــور کام ــه ط ــوان ب ــا را می ت ــده اند. LEDه ــرار داده ش ــر ق ــوری دیگ ن
طریــق اپلیکیشــن کنتــرل کــرد. در صفحــه کنتــرل وســیله می تــوان المپ هــا 
را بــه طــور همزمــان یــا جداگانــه روشــن کــرد. بــه عنــوان مثــال، LED متصــل 
ــر  ــالوه ب ــد. ع ــل می کن ــنایی ســقف عم ــراغ روش ــک چ ــوان ی ــه عن ــاال ب ــه ب ب
ترکیــب جداگانــه LED هــا، روشــنایی المپ هــای LED را مــی تــوان بــه طــور 

مــداوم کــم کــرد.

همــه LEDهــا امــکان تولیــد نــور ســفید گــرم یــا ســرد را دارنــد. تنظیــم رنــگ 
نــور، کــه بــه طــور مــداوم قابــل تغییــر اســت، ایــن اجــازه را بــه شــما می دهــد 

کــه دمــای نــور محیــط را بــا شــرایط مختلــف محیــط و زمــان ســازگار ســازید.

نور LED قابل تنظیم
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 ،)2.4GHz 802.11b / g / n( WLAN ــپات ــات اس ــک ه ــا ی ب
کنتــرل و نگهــداری کامــل از طریــق اپلیکیشــن بــا اســتفاده از 
دســتگاه های موبایــل هوشــمند Android یــا iOS انجــام می شــود. 
ــزان  ــم می ــرای تنظی ــی ب ــا گزینه های ــپ ب ــای الم ــرل LEDه کنت
ــل  ــر پســند در اپلیکیشــن قاب ــه طــور کارب ــور ب ــف ن روشــنایی و طی
انجــام اســت. عــالوه بــر کنتــرل کننــده نــور، ســرعت و میــزان صــدای 
ــن،  ــرد. همچنی ــرل ک ــه کنت ــق برنام ــوان از طری ــز می ت ــن را نی ف
ــا اتوماتیــک  ــه صــورت دســتی ی ــد ب عملکــرد پاکســازی هــوا می توان

ــه کیفیــت هــوا تنظیــم شــود. ــا توجــه ب ب

ــش داده  ــه نمای ــز در برنام ــوا نی ــت ه ــه کیفی ــوط ب ــات مرب اطالع
ــری  ــدازه گی ــوا را ان ــت ه ــی کیفی ــور صنعت ــک سنس ــوند. ی می ش
ــق،  ــت ذرات معل ــت، غلظ ــه رطوب ــا از جمل ــام داده ه ــد و تم می کن
غلظــت عــددی ذرات و انــدازه ذرات موجــود را بــه شــما اعــالم 
می کنــد. کاربــران می تواننــد ایــن داده هــا را در هــر زمــان فراخوانــی 
ــرای  ــه ب ــا ک ــزان آالینده ه ــی از می ــک نمــای کل ــن ی ــد و بنابرای کنن
ــه  ــپ تصفی ــد. الم ــت می کنن ــود ، دریاف ــتفاده می ش ــن اس ــم ف تنظی
کننــده گــرد و غبــار و آلودگــی dp بــا نیازهــای شــخصی و فضاهــای 
ــی در   ــه راحت ــد ب ــت و می توان ــازگار اس ــال س ــروزی کام ــی ام زندگ

ــود. ــام ش ــی ادغ ــتم Wi-Fi خانگ سیس

کنترل موثر به کمک داده های زنده
در اپلیکیشن موبایل

iOS و Android سازگار با
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کنترل کامل
با اپلیکیشن موبایل
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ساده مثل ۱... ۲... ۳...

افــزودن دســتگاه از ایــن ســاده تر نمی شــود. در صفحــه اصلــی، 
فقــط روی نمــاد + در زیــر صفحــه لمــس کنیــد. بــا ایــن کار، دوربین 
موبایــل شــما بــاز می شــود. ســپس کافیســت دوربیــن خــود را روی 
ــود.  ــکن ش ــا اس ــد ت ــه داری ــتگاه نگ ــود روی دس QR Code موج

دســتگاه بــه طــور خــودکار اضافــه خواهــد شــد.

ــه  ــوید. SSID هم ــل ش ــتگاه متص ــه Wi-Fi دس ــد ب ــدا بای ابت
ــت و  ــرض dp Air Purifer اس ــش ف ــور پی ــه ط ــتگاه ها ب دس
می توانیــد پــس از اتصــال دســتگاه بــه بــرق و روشــن کــردن بــه 

آن متصــل شــوید.

دستگاه را اضافه کنید

به دستگاه وصل شوید

راه اندازی سیستم

1

2
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شما می توانید از طریق دکمه منو در باالی صفحه به تنظیمات 	 
مختلف دسترسی پیدا کنید.

Wifi Config شما را به صفحه اتصال Wi-Fi می برد.	 

Info، اطالعات دستگاه را به شما نشان می دهد.	 

Settings به شما این امکان را می دهد نام سفارشی برای 	 
دستگاه اضافه کرده و دستگاه را مدیریت کنید.

ابزارهای مختلف مختص برنامه نویسان در صفحه Dev قرار دارند 	 
که از طریق این منو قابل دسترسی هستند.

ــی المــپ تصفیــه  تمــام داده هــای حســگرها و عملکرد هــای کنترل
هــوای dp از طریــق صفحــات مختلــف اپلیکیشــن در اختیــار 

ــت. شماس

منوی تنظیمات

از دستگاه استفاده کنید!

استفاده از دستگاه

3
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مقادیــر سنســور دمــا، رطوبــت و تراکــم ذرات هــوا را در طــول روز کنتــرل کنیــد 
و نمودارهــای تاریخچــه تغییــرات را در بازه هــای زمانــی مختلــف مشــاهده کنیــد. 
ــوا،  ــت ه ــورد کیفی ــل در م ــات کام ــاهده اطالع ــرای مش ــوا را ب ــت ه ــدد کیفی ع

لمــس کنیــد و نگهداریــد.

ــور را در میزانــی کــه  ــور و دمــای ن چراغ هــای مختلــف را انتخــاب کنیــد و شــدت ن
راحــت هســتید تنظیــم کنیــد. هــر چــراغ را بــه صــورت جداگانــه کنتــرل کنیــد یــا 
صرفــا همــه آنهــا را یــک بــاره روشــن یــا خامــوش کنیــد. کنتــرل کامــل همــه چیــز 

در دســتان شماســت.

استفاده از دستگاه
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لمس طوالنی

ــرل،  ــارت و کنت ــه نظ ــدار حســگر در صفح ــی مق ــا لمــس طوالن ب
مشــاهده داده هــای جانبــی در مــورد سنســور کیفیــت هــوا و 
 PM10 تــا PM0.5 مقادیــر جریــان اندازه هــای مختلــف ذرات از

ــر اســت. ــکان پذی ام

اطالعات جانبی

استفاده از دستگاه
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جای نگرانی نیست!

عــالوه بــر نمایــش وضعیــت فیلتــر بــا یــک نمــاد کوچــک روی ناحیــه 
ــا لمــس کــردن آیکــون آن و  فیلتــر در اپلیکیشــن، شــما می توانیــد ب
ــق آن را بررســی  ــت دقی ــر، وضعی ــه صفحــه اختصاصــی فیلت ــن ب رفت
کنیــد. بنابرایــن هیــچ نگرانــی از داشــتن فیلتــر منقضــی شــده نداریــد. 
اپلیکیشــن بــه شــما خواهــد گفــت کــه چــه موقــع زمــان تعویــض آن 

فــرا رســیده اســت.

وضعیت فیلتر

حالــت اتوماتیــک تنظیــم خــودکار ســرعت فــن و حجــم هــوای فیلتــر شــده 
را تضمیــن می کنــد. بنابرایــن اســتفاده موثــر از فیلتــر هــوا بــدون کنتــرل 
منظــم از طریــق برنامــه، بــه طــور مثــال در طــول شــب، نیــز امــکان پذیــر 
ــد  ــا بدانی ــد ت ــر را بررســی کنی ــت فیلت ــد وضعی ــن می توانی اســت. همچنی

آیــا زمــان تعویــض آن فــرا رســیده اســت یــا خیــر.

استفاده از دستگاه



dp 24کاتالوگ محصول چراغ تصفیه هوای

اتوماسیون هوشمند

بــا لمــس طوالنــی روی کارت تصفیــه هــوا، صفحــه ای ظاهــر می شــود 
ــرم  ــن ن ــد. ای ــود را وارد کنی ــاق خ ــی ات ــدازه تقریب ــد ان ــه می توانی ک
افــزار بــرای تمیــز کــردن هــوای اتــاق، بــه طــور خــودکار کارآمدتریــن 
ــد. ــم می کن ــن را روی آن تنظی ــد و ف ــبه می کن ــن را محاس RPM ف

تنظیمات اتاق

لمس طوالنی

استفاده از دستگاه
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۳ مرحله ساده
ــد.  ــل کنی ــت وص ــه اینترن ــن ب ــه Wi-Fi Config در اپلیکیش ــق صفح ــوای dp را از طری ــه ه تصفی

ــت متصــل هســت. ــه اینترن ــا iOS شــما ب ــد ی ــل آندروی ــه موبای ــن شــوید ک ــن مطمئ همچنی

فیلتر تازه را در دستگاه نصب کنید.

ــد را  ــر جدی ــد QR روی فیلت ــپس ک ــد و س ــن بزنی ــه REPLACE FILTER در اپلیکیش روی دکم
اســکن کنیــد و اجــازه بدهیــد کــه اپلیکیشــن دیتابیــس آنالیــن سیســتم تصفیــه هــوای dp را جســتجو 

کنــد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه فیلتــر نصــب شــده تــازه هســت و اصالــت آن تاییــد شــود.

از هوای پاک و تمیز لذت ببرید!

1

2

3

طریقه تعویض فیلتر

استفاده از دستگاه



dp 26کاتالوگ محصول چراغ تصفیه هوای

از طریــق منــوی دســتگاه، Auto Schedule را انتخــاب کنیــد تــا عملکردهــای برنامــه ریــزی شــده خــود را مشــاهده 
کــرده و برنامــه زمانــی جدیــدی بــرای دســتگاه اضافــه کنیــد. دســتگاه بــه طــور خــودکار کارکــرد انتخــاب شــده را در 

زمــان برنامــه ریــزی شــده بــدون کوچکتریــن نگرانــی انجــام مــی دهــد.

اجرای برنامه خودکار

تنظیم کن و فراموش کن

استفاده از دستگاه
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جای نگرانی نیست

 Remote Control از منــوی دســتگاه، روی دکمــه
ــد. بزنی

دکمه روشن خاموش روی دستگاه را بزنید.

کنترل به صورت اتوماتیک اضافه می شود.

موبایــل خــود را روی شــارژ باقــی بگذاریــد. کنتــرل از راه 
دور دســتگاه را بــه طــور کامــل کنتــرل می کنــد.

1

2

3

موبایل هوشمند را همیشه
به همراه ندارید؟

استفاده از دستگاه



dp 28کاتالوگ محصول چراغ تصفیه هوای

در دفاتــر بــزرگ یــا ســاختمان هایی کــه چندیــن دســتگاه 
در حــال فعالیــت هســتند، dp HUB را بــه یکــی از 
ــی  ــبکه محل ــه ش ــاب را ب ــرده و ه ــل ک ــتگاه ها متص دس
ــرل  ــق صفحــه کنت ــد. شــما از طری ســاختمان متصــل کنی
dphub در شــبکه محلــی خــود بــه امکانــات برنامــه 
ــه  ــتگاه ها را اضاف ــد دس ــد و می توانی ــل داری دسترســی کام
کــرده و هــر یــک را بــه صــورت جداگانــه در صفحــه کنترل 
ــر خــود  ــن حــال پیشــرفته، در مرورگ ــل ســاده و در عی پن

ــد. ــرل کنی ــاهده و کنت مش

هــاب در داخــل یکــی از دســتگاه های ســاختمان قــرار 
ــی،  ــبکه محل ــه ش ــتگاه ب ــال دس ــس از اتص ــرد و پ می گی
ــد و  ــی کن ــاد م ــط را ایج ــتم راب ــودکار سیس ــور خ ــه ط ب
ــام  ــا تم ــد ت ــاد می کن ــبکه ایج ــرای ش ــی ب ــه ی محل صفح
صــورت  بــه  و  کــرده  مشــاهده  را  خــود  دســتگاه های 
ــر را  ــط کامپیوت ــد. ســپس، شــما فق ــرل کنی ــه کنت جداگان
 dphub.local بــه همــان شــبکه محلــی متصــل کــرده و
ــه پنــل دسترســی  ــا ب ــد ت ــاز می کنی را در مرورگــر خــود ب

ــد. ــدا کنی پی

کنترل چندین دستگاه 
از طریق پنل دسکتاپ 

محلی
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همه کار
بدون نیاز

به ابزار
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بــرای اطمینــان از عملکــرد کامــل، فیلتــر HEPA14 بایــد مرتبــا تعویــض شــود. عمــر مفیــد یــک فیلتــر بســته بــه 
ســطح آلودگــی هــوا بیــن 2 تــا 3 مــاه اســت. در برنامــه، زمــان بنــدی دقیــق تغییــر فیلتــر نشــان داده شــده اســت. 
ــر  ــپ مغناطیســی موجــود در زی ــی ســاده، ســریع و آســان اســت. فل ــه لطــف اتصــاالت آهنربای ــر و نگهــداری ب تعمی
المــپ را مــی تــوان بــه راحتــی توســط فــرو رفتگی هــا کشــید و جــدا کــرد تــا دسترســی بــه فیلتــر جهــت تعویــض 

فراهــم گــردد.

سطح جدیدی از کاربرپسندی
به لطف نگهداری ساده
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مشخصات دستگاه

عملکرد المپ

عملکرد فیلتر

۴۵۵ میلیمتر قطر در ۲۲۷ میلیمتر ارتفاع )بدون احتساب لوله آویز(ابعاد
۱۰ کیلوگرموزن
سفید و مشکی. امکان سفارش رنگ های دیگر به صورت اختصاصی وجود دارد.رنگ
سفارشیلوگو

240V - 220ولتاژ )ولت(
W/h 130 >توان مصرفی

CE به همراه تاییدیه های آزمایشگاهی ویژهتاییدیه ها
تا ۹ دستگاه در یک اتاقگستره شبکه

۳ نوار LED: باال، وسط و پایین.نور پردازی
نوار های مجزاامکان کنترل

نوار های مجزاامکان تغییر نور

۲۰۰۰ تا ۶۰۰۰ کلوینرنگ نور
بر حسب قوانین محیط های کاری آلمانروشنایی

باکتری، ویروس )شامل کووید ۱۹(، گاز های شیمیایی، گرد و غبار ریز، بوها، گرد و غبار موثر برای
خانگی، کنه، گرده گیاهان، کپک، دود سیگار، موی حیوانات

%99,995درجه فیلتراسیون
max. 520 cbm/hعملکرد پاکسازی

تا ۵۰ متر مربع. دستگاه های بیشتر می توانند برای اتاق های بزرگتر به کار گرفته شوند.اندازه اتاق
فیلتر HEPA H14 بر اساس استاندارد EN 1822 در کنار فیلتر کربن فعالکالس فیلتر

UV-C دارد. با امکان خاموش و روشن کردنپاکسازی فیلتر با نور
موجود در اپلیکیشن موبایلنمایشگر وضعیت فیلتر

حدود ۸۸۰۰ ساعت یا ۹ ماه بسته به میزان آلودگی هوابازه تعویض فیلتر

قابل انجام زیر ۱ دقیقه. به لطف اتصاالت آهنربایی ساده و عدم نیاز به ابزارمیزان آسانی تعویض فیلتر
فیلتر کربن فعال، برای حذف بوهای نامطبوع و دود و ...فیلتر های جانبی

بدون ازونگازهای متصاعد شده
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پالســتیک اکریلونیتریــل بوتادیــن اســتایرن )ABS( بــا کیفیــت بــاال، پایــه و اســاس ســازه المــپ تصفیــه کننــده گــرد 
و غبــار و آلودگــی dp اســت. پالســتیک قــوی ABS ســفید رنــگ ظاهــری بســیار زیبــا بــه بدنــه المــپ می بخشــد. 
ــپ اســت.  ــه الم ــا طراحــی بدن ــال ســازگار ب ــه کام ــگ ســاخته شــده اســت ک ــوالد ضــد زن ــم از ف اتصــال ســقفی ه
طراحــی ســاده المــپ کامــاًل متناســب بــا طیــف گســترده ای از طراحی هــای داخلــی اســت و بــه همــان انــدازه کــه 

بــرای اتــاق کــودک مناســب اســت، بــرای دفاتــر موسســات حقوقــی نیــز مناســب اســت.

بــه  ایجــاد روشــنایی یکنواخــت و قدرتمنــد 
ــرد  ــه گ ــپ تصفی ــی الم ــدازه در طراح ــان ان هم
ــت  ــه کیفی ــوده ک ــم ب ــی dp مه ــار و آلودگ و غب
بــاالی سیســتم فیلتــر مهــم بــوده کــه باعث شــده 
ایــن وســیله بــه خوبــی بــا هــر محیطــی ســازگار 

باشــد.
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