چراغ تصفیه هوای dp

فراتر از یک چراغ سقفی...
کاتالوگ محصول

مقدمه
کلینیکهــای پزشــکی بــا اســتانداردهای بهداشــتی بــاال ،فضاهــای بســته عمومــی ماننــد کالسهــای درس ،دفاتــر و
رســتورانها بــه عنــوان مکانهایــی کــه دارای رفــت و آمــد قابــل توجــه هســتند ،در یــک ویژگــی اشــتراک دارنــد،
کیفیــت هــوای ایــن محلهــا اغلــب بســیار بــد اســت .در نتیجــه ،آلرژنهــای قــوی باعــث مســائل مختلــف و مشــکالت
تنفســی مــی شــوند .تنهــا وســایلی کــه میتواننــد در برابــر ریزگردهــا و ویروسهــای موجــود در هــوا کمــک کننــد،
دســتگاههای تصفیــه هــوا هســتند.
هــوای تمیــز و خــوب نــه تنهــا در داخــل چهاردیــواری خودمــان مهــم اســت ،بلکــه در محــل کار ،مدرســه و مکانهایــی
کــه در اوقــات فراغــت میرویــم نیــز مهــم اســت .بــا المــپ تصفیــه کننــدهی گــرد و غبــار و آلودگــی ،مــا راه حــل
مناســبی بــرای همــه ایجــاد کردهایــم! سیســتم تصفیــه هــوا بخصــوص بــه ســرعت و بــه طــور موثــر ذرات مضــر را از
هــوا خــارج میکنــد و عملکــرد باالیــی را در کنــار عملکــرد جانبــی المــپ ســقفی  LEDارائــه میدهــد.
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داستان اختراع المپ تصفیه گرد و غبار و آلودگی dp
چــراغ تصفیــه هــوای  dpحاصــل بیــش از  4ســال تحقیقــات گســترده و عمیــق در زمینــه
اصــول جریــان هــوا و حرکــت ذرات بــه منظــور توســعهی یــک سیســتم تصفیــه کننــدهی
هــوای نویــن اســت کــه در مقایســه بــا ســایر دســتگاههای تصفیــه هــوای موجــود در سراســر
جهــان ،از جملــه انــواع رایــج و دســتگاههای صنعتــی و ایســتاده و قابــل حمــل ،تفــاوت
چشــمگیری در کارایــی دارد.
بــر اســاس قوانیــن فیزیــک و همچنیــن بــر اســاس اصــول جریــان هــوا و رفتــار جریــان ذرات
معلــق (گــرد و غبــار ریــز) در محــدوده  0.5میکرومتــر تــا  2.5میکرومتــر ،یــک سیســتم
ســقفی بــا جریــان هــوای بــاال طراحــی شــده اســت .در طراحــی و ســاخت ایــن سیســتم
فیلتــر چنــد منظــورهی هــوای اتــاق تــا کوچکتریــن جزئیــات بــا بیشــترین دقــت در نظــر
گرفتــه شــده اســت کــه ایــن سیســتم را راه حــل بهینــه بــرای کیفیــت بــد هــوا در اتاقهــای
بســته کــرده اســت.

تصفیه هوای قدرتمند جاسازی شده در چراغ سقفی
کاتالوگ محصول چراغ تصفیه هوای dp
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ویروس کرونا

راهنمای تهویه مناسب
طبــق تحقیقــات دانشــگاه  ،TU Berlinاتاقهایــی کــه دارای تهویــه مناســب هســتند مقادیــر کیفــی هــوای بــه
مراتــب بهتــری نســبت بــه اتــا قهایــی دارنــد کــه دارای تهویــه از طریــق پنجــره هســتند .اهمیــت آئروس ـلها بــرای
شــیوع بیمــاری همهگیــر کرونــا در حــال حاضــر تحــت تحقیقــات فشــرده اســت.

بــه محــض اینکــه فــردی در یــک فضــای بســته قــرار گیــرد ،کیفیــت هــوا را آلــوده میکنــد .عــاوه بــر ایــن واقعیــت
کــه او بــه طــور مــداوم دی اکســیدکربن ( ،)CO2یــک گاز ســمی ،تولیــد میکنــد و اکســیژن مصــرف میکنــد ،بســته
بــه میــزان قــرار گرفتــن در محــل ،فــرد مقــداری ذرات معلــق در هــوا را نیــز بــازدم میکنــد ،کــه میتوانــد بــه طــور
بالقــوه بــه عوامــل بیمــاریزا آلــوده باشــد ،و ســپس توســط افــراد دیگــر حاضــر در اتــاق استنشــاق شــود.
همانطــور کــه توســط شبیهســازیهای دانشــگاه  TU Berlinنشــان داده شــده اســت ،ایــن ذرات معلــق در اتــاق
بــه ســمت بــاال حرکــت میکننــد و از بــاال پخــش میشــوند .بنابرایــن عوامــل بیمــاریزای موجــود در هــوا از قســمت
بــاالی اتــاق پخــش میشــوند و ایــن تنهــا نشــان میدهــد کــه بــرای جلوگیــری از شــیوع بیماریهــا و بــه ویــژه
بیماریهــای منتقــل شــده در هــوا ،تهویــه اتــاق از بــاال بــه جــای کــف از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.

خوشبختانه چراغ
تصفیه هوای dp
سقفی است!
کاتالوگ محصول چراغ تصفیه هوای dp

4

dp کاتالوگ محصول چراغ تصفیه هوای

5

© TU Berlin/Hermann-Rietschel-Institut

تصفیه هوای سقفی راه حل است.
بــا توجــه بــه آزمایشــات انجــام شــده توســط  ،TU Berlinاتاقهایــی کــه بــا چــراغ تصفیــه هــوا  dpنصــب شــده روی
ســقف تهویــه مــی شــوند بهتــر از از اتاقهایــی کــه از تهویــه هــوای قابــل حمــل یــا ایســتاده روی زمیــن اســتفاده مــی
کننــد ،تصفیــه میشــوند .همانطــور کــه در شبیهســازی مشــاهده میشــود ،دســتگاه تصفیــه هــوای ایســتاده تنهــا
قــادر اســت کــه بخشــی از هــوا را در منطقــه نســبتا کوچکــی از اطــراف خــود تمیــز کنــد .در حالــی کــه چــراغ تصفیــه
کننــده هــوای  dpمیتوانــد تمــام اتــاق را بــه طــور کامــل تهویــه کــرده و هــوای تمیــز را بــرای همــه افــراد در اتــاق
فراهــم کنــد.
شبیهســازی بــرای یــک کالس درس (مســاحت  60متــر مربــع و ارتفــاع  3متــر) بــا  24دانــش آمــوز و یــک معلــم
انجــام شــد .در شبیهســازی از لــود حــرارت  2500وات و دمــای  20درجــه ســانتی گــراد بــرای فضــای محصــور
اســتفاده شــد .حجــم جریــان گــردش هــوا بــرای ایــن شــبیه ســازی 760 ،متــر مکعــب در ســاعت و  1000متــر مکعــب
در ســاعت اســت .منبــع آالینــده هــا بــه طــور یکنواخــت در اتــاق توزیــع شــدهاند و ذرات معلــق ایــده آل بــا ٪10۰
درجــه جداســازی در هــوا در نظــر گرفتــه شــدهاند.

کاتالوگ محصول چراغ تصفیه هوای dp

6

آلودگی هوا بسیار بدتر از چیزیاست که قبال
فکرش را میکردیم!
ســازمان بهداشــت جهانــی ( )WHOهشــدار داده اســت کــه آلودگــی هــوا حتــی خطرناکتــر از آن
چیــزی اســت کــه قبـ ً
ا تصــور میشــد .بــر اســاس برآوردهــای  ،WHOســاالنه هفــت میلیــون نفــر بــه
دلیــل بیماریهــای مرتبــط بــا آلودگــی هــوا پیــش از موعــد طبیعــی فــوت میکننــد.
 WHOمحدودیتهــای توصیــه شــده بــرای متوســط ســطوح  PM2.5ســاالنه را از  10میکروگــرم در
متــر مکعــب بــه  5کاهــش داده اســت .همچنیــن حــد توصیــه شــده بــرای  PM10را از  20میکروگــرم
بــه  15کاهــش داده اســت PM2.5 .و  PM10اندازههــای مختلــف ذرات معلــق هســتند کــه برحســب
میکرومتــر اندازهگیــری میگردنــد.
مشــکل اینجاســت کــه مهــار بدتریــن آلودگــی  -ذرات ریــز قابــل تنفــس در ریــه هــا  -بســیار دشــوار
اســت .آلودگــی ناشــی از اگــزوز خــودرو و سیســتمهای گرمایشــی مرکــزی گازی اســت .امــا ذرات مضــر
بــه طــرق دیگــر نیــز در هــوا آزاد میشــوند  -یــا در واکنــش بــا ســایر مــواد شــیمیایی در هــوا شــکل
میگیرنــد.

اگــر ســطح آلودگــی هــوا فعلــی بــه میــزان پیشــنهادی در دســتورالعمل
بــروز شــده کاهــش یابــد ،حــدود  ۸۰درصــد مــرگ و میــر ناشــی از
 PM2.5در جهــان قابــل پیشگیریاســت.
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منابــع ایــن ذرات شــامل رنگهــا ،مایعــات تمیــز کننــده و حاللهــا هســتند .الســتیکهای اتومبیــل
را کــه در جادههــا مســتهلک میشــوند یــا لنــت ترمزهــا را بــه آن اضافــه کنیــد .پــس از نصــف شــدن
محدودیــت  WHO ،PM2.5همچنیــن حــد توصیــه شــده بــرای گــروه دیگــری از ریــزذرات ،معــروف
بــه  PM10را تــا  25درصــد کاهــش میدهــد.
آالیندههــای دیگــری کــه در دســتورالعملها ذکــر شــدهاند عبارتنــد از ازن ،دیاکســید نیتــروژن،
دیاکســید گوگــرد و مونوکســید کربــن .آلودگــی هــوا بــا شــرایطی ماننــد بیمــاری قلبــی و ســکته
مغــزی ارتبــاط دارد .همچنیــن ایــن آالیندههــا در کــودکان ،میتواننــد رشــد ریــه را کاهــش داده و
باعــث تشــدید آســم شــوند.

کوچکترین
ذرات ،بدترین
آنها هستند!
تصفیه هوای  dpاین ذرات خطرناک را
برای شما فیلتر میکند.
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تصفیه هوا
توأم با
چراغ سقفی

نســل جدیــد المپهــای تصفیــه کننــده گــرد و غبــار و آلودگ ـی ،بــه نوعــی
انقالبــی در فیلترهــای هــوای چنــد منظــوره اســت کــه بــه صــورت یــک
المــپ آویــز ســقفی کالســیک ســاخته شــده اســت .سیســتم تصفیــه هــوای
 dpترکیبــی از چــراغ ســقفی کالســیک بــا یــک سیســتم فیلتــر اســت کــه
هــوای تــازه را در دفتــر ،محــل کار و خانــه فراهــم میکنــد .بــا اســتفاده
از یــک سیســتم نوآورانــه تصفیــه هــوا ،المــپ تصفیــه کننــده گــرد و غبــار
و آلودگــی  dpبســیار موثرتــر از دســتگاه هــای تصفیــه هــوای ســنتی
آلودگیهــا را میزدایــد.
ایــن طــرح بــه دلیــل ظرافــت و ســادگی ظاهــری آن ،کامـ ً
ا مطابــق بــا دفاتر
ماننــد دفاتــر و آژانــس هاســت .در مــورد المــپ ،تمــام اجــزای محصــول تــا
دقیقتریــن جزئیــات مــورد بررســی قــرار گرفتهانــد .مــواد بــا کیفیــت بــاال
و سیســتم فیلتــر هــوا تقریبـاً 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  ،dpمــا میخواهیــم کیفیــت هــوا را در آینــده ،بــه
ویــژه در کلینیکهــای پزشــکی و مطبهــا ،و همچنیــن در مــدارس ،مهــد
کودکهــا و آپارتمانهــا تضمیــن کنیــم!
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مشخصات فیلتر هوا
سیســتم فیلتــر المــپ تصفیــه کننــده گــرد و غبــار و آلودگــی  dpقــادر اســت  %99.995ذرات آلــوده در هــوای
اتــاق (از  1.0 PMتــا  )10را بــا اســتفاده از فیلترهــای  H14و نــور  UV-Cبــه دام بینــدازد .هــوا از زیــر المــپ بــا
ســرعت حــدودا  2تــا  4.5متــر بــر ثانیــه مکیــده میشــود .ســاختار المــپ تصفیــه کننــده گــرد و غبــار و آلودگــی بــه
گونـهای طراحــی شــده اســت کــه ناحیــه مکــش بــا انــدازه فیلتــر مطابقــت داشــته باشــد .ایــن میتوانــد ســرعت تمیــز
کــردن هــوا را بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش دهــد.
هــوای عبــوری از فیلتــر ،توســط فیلتــر گواهــی شــده  HEPA14از باکتریهــا ،ویروسهــا ،ذرات معلــق در هــوا ،گــرد
و غبــار (ریزگــرد) ،بخــارات و عوامــل بیمــاری زا پــاک میشــود .بــوی بــد و گازهــای موجــود در هــوا از طریــق فیلتــر
کربــن فعــال خــارج میشــود.

فیلتر
HEPA14

و
کربن فعال
با کیفیت

کاتالوگ محصول چراغ تصفیه هوای dp
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عملکرد فیلتر
بــه لطــف طراحــی منحصــر بــه فــرد مــا و فنــاوری المــار کــه ثبــت اختــراع شــده ،هــوای تمیــز شــده فشــرده میشــود
و ســپس دوبــاره از طریــق یــک دریچــه دایــرهای شــکل در طــرف المــپ خــارج میشــود .در خروجــی ،ســرعت هــوا تــا
 4تــا  5/7متــر بــر ثانیــه افزایــش مییابــد .بــا افزایــش ایــن ســرعت خــروج ،هــوای تصفیــه شــده در ســطح وســیعی و
بــه طــور همگــن در فضــای اتــاق توزیــع میشــود ،کــه در مقایســه بــا سیســتمهای فیلتــر متــداول یــک مزیــت فــوق
العــاده بــرای کاربــر رقــم میزنــد.
فیلتــر  HEPA14یکپارچــه بــه طــور مــداوم در زیــر اشــعه مــاورا
بنفــش  4عــدد مــاژول  UV-Cقــرار دارد و بنابرایــن ســطح آن بــه طــور
مــداوم ضــد عفونــی میشــود تــا از پاتوژنهایــی کــه در فیلتــر گیــر
افتادهانــد ،پاکســازی شــود و ایــن عوامــل بیمــاری بــه هــوای خروجــی
راه پیــدا نکننــد.

فیلتر مطمئن با تکنولوژی المالر
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نصب در مرکز برای پاکسازی
 99.99درصدی هوای اتاق
یکــی دیگــر از مزایــای المــپ تصفیــه کننــده گــرد و غبــار و آلودگــی ،جایــگاه
مرکــزی آن در اتــاق اســت .بــا نصــب المــپ در زیــر ســقف ،عمــا بــا جریــان
طبیعــی هــوا در اتاقهــای بســته ســازگار میشــود و از طریــق مکــش زیــر المــپ
و تخلیــه هــوا در جهــات جانبــی ،جریــان هــوا را در اتــاق شــدت میبخشــد.
ایــن امــر منجــر بــه تمیــز شــدن تقریب ـاً کامــل هــوای اتــاق میشــود در مقابــل
عملکــرد ضعیــف دســتگاههای ایســتاده روی زمیــن.

یــک واحــد المــپ تصفیــه گــرد و غبــار و
آلودگــی  dpمیتوانــد هــوا در فضــای
اتاقــی بــه ابعــاد  ۳۰متــر مربــع را بــه راحتی
پاکســازی کنــد.
در اتاقهــای بزرگتــر ،میتــوان بــه راحتــی
تعــداد بیشــتری از ایــن واحدهــای المــپ
تصفیــه هــوای  dpنصــب کــرد.

کاتالوگ محصول چراغ تصفیه هوای dp
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کنترل عملکرد مجزا
سیســتم فیلتــر بســته بــه انــدازه اتــاق و کیفیــت هــوا بــه صــورت مجــزا قابــل کنتــرل اســت .بــا حداکثــر ســرعت فــن
 1455دور در دقیقــه میتــوان خروجــی را از  110متــر مکعــب در ســاعت بــه  520متــر مکعــب در ســاعت تنظیــم
کــرد .بــا توجــه بــه ویژگیهــای کنترلــی منعطــف و قابــل تنظیــم ،المــپ بــرای اهــداف و موقعیتهــای مختلــف
مناســب اســت و کیفیــت مطلــوب هــوا را در اتاقهــای بســته و ســاختمانهای عمومــی بــا رفــت و آمــد عمومــی بــاال
تضمیــن میکنــد.
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سرعت فن

جریان هوا

480 rpm

110 m3/h

727 rpm

204 m3/h

1050 rpm

350 m3/h

1455 rpm

520 m3/h
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520 CADR

عملکرد بی نظیر

طــی آزمایشــات گســترده اســتاندارد طبــق  ،GB/T 2015-18801عملکــرد پاکســازی ایــن دســتگاه تصفیــه هــوا
بــا اســتفاده از دود ســیگار کــه ذراتــی بیــن  ۰.۳تــا  ۱۰میکرومتــر دارد ،بــه آزمایــش گذاشــته شــد .در طــی ایــن
آزمایشــات ،بــا المــپ تصفیــه کننــده هــوای  dpبــرای نــرخ تحویــل هــوای پــاک ( )CADRنتیجــه فــوق العــاده

 520حاصــل شــد .ایــن بــا مقایســه منحنیهــای میرایــی آلودگــی بــا و بــدون دســتگاه تصفیــه هــوا انــدازه گیــری و
محاســبه میشــود.

نمودارهــای اندازهگیــری  CADRنشــان میدهنــد کــه المــپ تصفیــه هــوای  dpچقــدر در
پاکســازی ذرات از اتــاق موثــر عمــل میکنــد.
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در سکوت دلنشین و هوای پاک
راحت تمرکز کنید
اســتفادههای در نظــر گرفتــه شــده بــرای المــپ در ادارات ،مراکــز درمانــی ،مــدارس و ســایر ســاختمانهای عمومــی
نیازمنــد ایــن هســت کــه سیســتم تصفیــه هــوا بســیار کــم صــدا باشــد .در حالــت بــی صــدا ،شــدت صــدای انــدک
 33dBبــا ســرعت فــن  480دور در دقیقــه تولیــد میشــود .بنابرایــن شــدت صــدا زیــر آســتانه مختــل شــدن تمرکــز
 40dBاســت و معــادل بــا صــدای آرام یــک اتــاق بســته اســت .حداکثــر شــدت صــدا بــا قــدرت کامــل فــن 60dB
اســت .حتــی یــک نــوزاد میتوانــد در اتــاق بــا المــپ تصفیــه کننــده گــرد و غبــار و آلودگــی راحــت بخوابــد!
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نور  LEDقابل تنظیم
 3ناحیــه چــراغ  LEDمختلــف بســته بــه نــوع اســتفاده امــکان شــخصی
ســازی نــور اتــاق را فراهــم میکننــدLED .هــا بــه شــکل نوارهــای حلق ـهای
در قســمت زیریــن و بــاالی دســتگاه قــرار دارنــد .در نــوار میانــی هــم  6پنــل
نــوری دیگــر قــرار داده شــدهاندLED .هــا را میتــوان بــه طــور کامــل از
طریــق اپلیکیشــن کنتــرل کــرد .در صفحــه کنتــرل وســیله میتــوان المپهــا
را بــه طــور همزمــان یــا جداگانــه روشــن کــرد .بــه عنــوان مثــال LED ،متصــل
بــه بــاال بــه عنــوان یــک چــراغ روشــنایی ســقف عمــل میکنــد .عــاوه بــر
ترکیــب جداگانــه LEDهــا ،روشــنایی المپهــای  LEDرا 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 میدهــد
کــه دمــای نــور محیــط را بــا شــرایط مختلــف محیــط و زمــان ســازگار ســازید.

کاتالوگ محصول چراغ تصفیه هوای dp
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کنترل موثر به کمک دادههای زنده
در اپلیکیشن موبایل
بــا یــک هــات اســپات ،)2.4GHz 802.11b / g / n( WLAN
کنتــرل و نگهــداری کامــل از طریــق اپلیکیشــن بــا اســتفاده از
دســتگاههای موبایــل هوشــمند  Androidیــا  iOSانجــام میشــود.
کنتــرل LEDهــای المــپ بــا گزینههایــی بــرای تنظیــم میــزان
روشــنایی و طیــف نــور بــه طــور کاربــر پســند در اپلیکیشــن قابــل
انجــام اســت .عــاوه بــر کنتــرل کننــده نــور ،ســرعت و میــزان صــدای
فــن را نیــز میتــوان از طریــق برنامــه کنتــرل کــرد .همچنیــن،
عملکــرد پاکســازی هــوا میتوانــد بــه صــورت دســتی یــا اتوماتیــک
بــا توجــه بــه کیفیــت هــوا تنظیــم شــود.
اطالعــات مربــوط بــه کیفیــت هــوا نیــز در برنامــه نمایــش داده
میشــوند .یــک سنســور صنعتــی کیفیــت هــوا را انــدازه گیــری
میکنــد و تمــام دادههــا از جملــه رطوبــت ،غلظــت ذرات معلــق،
غلظــت عــددی ذرات و انــدازه ذرات موجــود را بــه شــما اعــام
میکنــد .کاربــران میتواننــد ایــن دادههــا را در هــر زمــان فراخوانــی
کننــد و بنابرایــن یــک نمــای کلــی از میــزان آالیندههــا کــه بــرای
تنظیــم فــن اســتفاده میشــود ،دریافــت میکننــد .المــپ تصفیــه
کننــده گــرد و غبــار و آلودگــی  dpبــا نیازهــای شــخصی و فضاهــای
زندگــی امــروزی کامــا ســازگار اســت و میتوانــد بــه راحتــی در
سیســتم  Wi-Fiخانگــی ادغــام شــود.
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سازگار با  Androidو iOS

کنترل کامل
با اپلیکیشن موبایل
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راه اندازی سیستم

ساده مثل ...۳ ...۲ ...۱
1

به دستگاه وصل شوید

ابتــدا بایــد بــه  Wi-Fiدســتگاه متصــل شــوید SSID .همــه
دســتگاهها بــه طــور پیــش فــرض  dp Air Puriferاســت و
میتوانیــد پــس از اتصــال دســتگاه بــه بــرق و روشــن کــردن بــه
آن متصــل شــوید.

2

دستگاه را اضافه کنید

افــزودن دســتگاه از ایــن ســادهتر نمیشــود .در صفحــه اصلــی،
فقــط روی نمــاد  +در زیــر صفحــه لمــس کنیــد .بــا ایــن کار ،دوربین
موبایــل شــما بــاز میشــود .ســپس کافیســت دوربیــن خــود را روی
 QR Codeموجــود روی دســتگاه نگــه داریــد تــا اســکن شــود.
دســتگاه بــه طــور خــودکار اضافــه خواهــد شــد.
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استفاده از دستگاه

3

از دستگاه استفاده کنید!

تمــام دادههــای حســگرها و عملکردهــای کنترلــی المــپ تصفیــه
هــوای  dpاز طریــق صفحــات مختلــف اپلیکیشــن در اختیــار
شماســت.

منوی تنظیمات

•شما میتوانید از طریق دکمه منو در باالی صفحه به تنظیمات
مختلف دسترسی پیدا کنید.
• Wifi Configشما را به صفحه اتصال  Wi-Fiمیبرد.
• ،Infoاطالعات دستگاه را به شما نشان میدهد.

• Settingsبه شما این امکان را میدهد نام سفارشی برای
دستگاه اضافه کرده و دستگاه را مدیریت کنید.

•ابزارهای مختلف مختص برنامهنویسان در صفحه  Devقرار دارند
که از طریق این منو قابل دسترسی هستند.

کاتالوگ محصول چراغ تصفیه هوای dp
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استفاده از دستگاه

مقادیــر سنســور دمــا ،رطوبــت و تراکــم ذرات هــوا را در طــول روز کنتــرل کنیــد
و نمودارهــای تاریخچــه تغییــرات را در بازههــای زمانــی مختلــف مشــاهده کنیــد.
عــدد کیفیــت هــوا را بــرای مشــاهده اطالعــات کامــل در مــورد کیفیــت هــوا،
لمــس کنیــد و نگهداریــد.

چراغهــای مختلــف را انتخــاب کنیــد و شــدت نــور و دمــای نــور را در میزانــی کــه
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.
21
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استفاده از دستگاه

لمس طوالنی
اطالعات جانبی

بــا لمــس طوالنــی مقــدار حســگر در صفحــه نظــارت و کنتــرل،
مشــاهده دادههــای جانبــی در مــورد سنســور کیفیــت هــوا و
مقادیــر جریــان اندازههــای مختلــف ذرات از  PM0.5تــا PM10
امــکان پذیــر اســت.

کاتالوگ محصول چراغ تصفیه هوای dp
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استفاده از دستگاه

حالــت اتوماتیــک تنظیــم خــودکار ســرعت فــن و حجــم هــوای فیلتــر شــده
را تضمیــن میکنــد .بنابرایــن اســتفاده موثــر از فیلتــر هــوا بــدون کنتــرل
منظــم از طریــق برنامــه ،بــه طــور مثــال در طــول شــب ،نیــز امــکان پذیــر
اســت .همچنیــن میتوانیــد وضعیــت فیلتــر را بررســی کنیــد تــا بدانیــد
آیــا زمــان تعویــض آن فــرا رســیده اســت یــا خیــر.

جای نگرانی نیست!
وضعیت فیلتر

عــاوه بــر نمایــش وضعیــت فیلتــر بــا یــک نمــاد کوچــک روی ناحیــه
فیلتــر در اپلیکیشــن ،شــما میتوانیــد بــا لمــس کــردن آیکــون آن و
رفتــن بــه صفحــه اختصاصــی فیلتــر ،وضعیــت دقیــق آن را بررســی
کنیــد .بنابرایــن هیــچ نگرانــی از داشــتن فیلتــر منقضــی شــده نداریــد.
اپلیکیشــن بــه شــما خواهــد گفــت کــه چــه موقــع زمــان تعویــض آن
فــرا رســیده اســت.
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استفاده از دستگاه

لمس طوالنی
اتوماسیون هوشمند
تنظیمات اتاق

بــا لمــس طوالنــی روی کارت تصفیــه هــوا ،صفحـهای ظاهــر میشــود
کــه میتوانیــد انــدازه تقریبــی اتــاق خــود را وارد کنیــد .ایــن نــرم
افــزار بــرای تمیــز کــردن هــوای اتــاق ،بــه طــور خــودکار کارآمدتریــن
 RPMفــن را محاســبه میکنــد و فــن را روی آن تنظیــم میکنــد.
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استفاده از دستگاه

 ۳مرحله ساده

طریقه تعویض فیلتر

1

تصفیــه هــوای  dpرا از طریــق صفحــه  Wi-Fi Configدر اپلیکیشــن بــه اینترنــت وصــل کنیــد.
همچنیــن مطمئــن شــوید کــه موبایــل آندرویــد یــا  iOSشــما بــه اینترنــت متصــل هســت.

2

فیلتر تازه را در دستگاه نصب کنید.

3

روی دکمــه  REPLACE FILTERدر اپلیکیشــن بزنیــد و ســپس کــد  QRروی فیلتــر جدیــد را
اســکن کنیــد و اجــازه بدهیــد کــه اپلیکیشــن دیتابیــس آنالیــن سیســتم تصفیــه هــوای  dpرا جســتجو
کنــد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه فیلتــر نصــب شــده تــازه هســت و اصالــت آن تاییــد شــود.
از هوای پاک و تمیز لذت ببرید!
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استفاده از دستگاه

تنظیم کن و فراموش کن
اجرای برنامه خودکار
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.
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استفاده از دستگاه

موبایل هوشمند را همیشه
به همراه ندارید؟

جای نگرانی نیست
1

از منــوی دســتگاه ،روی دکمــه Remote Control
بزنیــد.

2

دکمه روشن خاموش روی دستگاه را بزنید.

3

کنترل به صورت اتوماتیک اضافه میشود.

موبایــل خــود را روی شــارژ باقــی بگذاریــد .کنتــرل از راه
دور دســتگاه را بــه طــور کامــل کنتــرل میکنــد.
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کنترل چندین دستگاه
از طریق پنل دسکتاپ
محلی
در دفاتــر بــزرگ یــا ســاختمانهایی کــه چندیــن دســتگاه
در حــال فعالیــت هســتند dp HUB ،را بــه یکــی از

دســتگاهها متصــل کــرده و هــاب را بــه شــبکه محلــی
ســاختمان متصــل کنیــد .شــما از طریــق صفحــه کنتــرل
 dphubدر شــبکه محلــی خــود بــه امکانــات برنامــه
دسترســی کامــل داریــد و میتوانیــد دســتگاهها را اضافــه
کــرده و هــر یــک را بــه صــورت جداگانــه در صفحــه کنترل
پنــل ســاده و در عیــن حــال پیشــرفته ،در مرورگــر خــود
مشــاهده و کنتــرل کنیــد.

هــاب در داخــل یکــی از دســتگاههای ســاختمان قــرار
میگیــرد و پــس از اتصــال دســتگاه بــه شــبکه محلــی،
بــه طــور خــودکار سیســتم رابــط را ایجــاد مــی کنــد و
صفحــهی محلــی بــرای شــبکه ایجــاد میکنــد تــا تمــام
دســتگاههای خــود را مشــاهده کــرده و بــه صــورت
جداگانــه کنتــرل کنیــد .ســپس ،شــما فقــط کامپیوتــر را
بــه همــان شــبکه محلــی متصــل کــرده و dphub.local
را در مرورگــر خــود بــاز میکنیــد تــا بــه پنــل دسترســی
پیــدا کنیــد.
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همه کار
بدون نیاز
به ابزار
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سطح جدیدی از کاربرپسندی
به لطف نگهداری ساده
بــرای اطمینــان از عملکــرد کامــل ،فیلتــر  HEPA14بایــد مرتبــا تعویــض شــود .عمــر مفیــد یــک فیلتــر بســته بــه
ســطح آلودگــی هــوا بیــن  2تــا  3مــاه اســت .در برنامــه ،زمــان بنــدی دقیــق تغییــر فیلتــر نشــان داده شــده اســت.
تعمیــر و نگهــداری بــه لطــف اتصــاالت آهنربایــی ســاده ،ســریع و آســان اســت .فلــپ مغناطیســی موجــود در زیــر
المــپ را مــی تــوان بــه راحتــی توســط فــرو رفتگیهــا کشــید و جــدا کــرد تــا دسترســی بــه فیلتــر جهــت تعویــض
فراهــم گــردد.
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مشخصات دستگاه
ابعاد

 ۴۵۵میلیمتر قطر در  ۲۲۷میلیمتر ارتفاع (بدون احتساب لوله آویز)

وزن

 ۱۰کیلوگرم

رنگ

سفید و مشکی .امکان سفارش رنگهای دیگر به صورت اختصاصی وجود دارد.

لوگو

سفارشی

ولتاژ (ولت)

220 - 240V

توان مصرفی

< 130 W/h

تاییدیهها

 CEبه همراه تاییدیههای آزمایشگاهی ویژه

گستره شبکه

تا  ۹دستگاه در یک اتاق

عملکرد المپ
نور پردازی

 ۳نوار  :LEDباال ،وسط و پایین.

امکان کنترل

نوارهای مجزا

امکان تغییر نور

نوارهای مجزا

رنگ نور

 ۲۰۰۰تا  ۶۰۰۰کلوین

روشنایی

بر حسب قوانین محیطهای کاری آلمان

عملکرد فیلتر
موثر برای

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

درجه فیلتراسیون

99,995%

عملکرد پاکسازی

max. 520 cbm/h

اندازه اتاق

تا  ۵۰متر مربع .دستگاههای بیشتر میتوانند برای اتاقهای بزرگتر به کار گرفته شوند.

کالس فیلتر

فیلتر  HEPA H14بر اساس استاندارد  EN 1822در کنار فیلتر کربن فعال

پاکسازی فیلتر با نور UV-C

دارد .با امکان خاموش و روشن کردن

نمایشگر وضعیت فیلتر

موجود در اپلیکیشن موبایل

بازه تعویض فیلتر

حدود  ۸۸۰۰ساعت یا  ۹ماه بسته به میزان آلودگی هوا

میزان آسانی تعویض فیلتر

قابل انجام زیر  ۱دقیقه .به لطف اتصاالت آهنربایی ساده و عدم نیاز به ابزار

فیلترهای جانبی

فیلتر کربن فعال ،برای حذف بوهای نامطبوع و دود و ...

گازهای متصاعد شده

بدون ازون
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تصفیه هوای dp
ترکیب تکنولوژی
و زیبایی

پالســتیک اکریلونیتریــل بوتادیــن اســتایرن ( )ABSبــا کیفیــت بــاال ،پایــه و اســاس ســازه المــپ تصفیــه کننــده گــرد
و غبــار و آلودگــی  dpاســت .پالســتیک قــوی  ABSســفید رنــگ ظاهــری بســیار زیبــا بــه بدنــه المــپ میبخشــد.
اتصــال ســقفی هــم از فــوالد ضــد زنــگ ســاخته شــده اســت کــه کامــا ســازگار بــا طراحــی بدنــه المــپ اســت.
طراحــی ســاده المــپ کام ـ ً
ا متناســب بــا طیــف گســترده ای از طراحیهــای داخلــی اســت و بــه همــان انــدازه کــه
بــرای اتــاق کــودک مناســب اســت ،بــرای دفاتــر موسســات حقوقــی نیــز مناســب اســت.
ایجــاد روشــنایی یکنواخــت و قدرتمنــد بــه
همــان انــدازه در طراحــی المــپ تصفیــه گــرد
و غبــار و آلودگــی  dpمهــم بــوده کــه کیفیــت
بــاالی سیســتم فیلتــر مهــم بــوده کــه باعث شــده
ایــن وســیله بــه خوبــی بــا هــر محیطــی ســازگار
باشــد.
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