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تنفس در هوای سالم تر، 
زندگی بهتـر

هوایی که در آن نفس می کشید، چقدر سالم است؟ برای برخورداری از هوای 
تمیزتر، خرید دستگاههای تصفیه هوای Blueair ، انتخابی درست است. با دستگاه 

Blueair ، می توانید در هوایی عاری از آالینده های مضر ، نفس بکشید. با این 

کار ، چند دقیقه ، چند هفته ، چند ماه و حتی چند سال به عمر شما اضافه می شود. 
انتخاب با شماست.

به تولید هوشمندانه هوای تمیز با دستگاه های تصفه هوای Blueair خوش آمدید.

Blueair Classic دستگاه
Blueair Sense+ دستگاه

Blueair Pro دستگاه
Blueair HEPASilent تکنولوژی

Blueair Blue دستگاه
نوآوری با عشق و عالقه

تنفس در هوای سالمتر، زندگی بهتر
سالمتی

شناخت هوای داخل ساختمان
ارتباط با هوای تمیز پیرامون

Blueair Friend نرم افزار
Blueair Awair دستگاه
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Wellness
At Blueair, we help people take 

charge of their health and wellbeing 
and that of their family, friends  

and colleagues. 

4

سالمتـــی
ما در Blueair به مردم کمک می کنیم تا مراقب سالمتی و 
تندرستی خود و خانواده و دوستان و همکاران خود باشند.
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Wellness
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گرد و غبـار

گرده گیاه

کپک

شوره حیوانات

ذرات ناشی از تجزیه زمین، شن و ماسه 
یا سایر مواد.

گرده ریز گیاهان که باعث تشدید 
آلرژی شده و نفس کشیدن در محیط 

داخل ساختمان را دشوار می نماید.

کپک یک نوع قارچ است که از طریق 
نشستن تخم قارچ موجود در هوا بر 

روی سایر مواد ارگانیک ، تکثیر شده و 
به دسته های جدید تبدیل می شود.

شامل ذرات میکروسکوپی است که 
از پوست حیواناتی نظیر گربه، سگ، 

جوندگان، پرندگان و سایر حیوانات خز 
دار یا پردار جدا می شود.
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دود 

VOCs به معنای ترکیبات آلی فرار است. این 
ترکیبات شامل مواد شیمیایی است که از رنگ، 

مبلمان، مواد شوینده، خوشبوکننده های هوا و 
سایر محصوالت ، به داخل هوا پخش می شود.

PM2.5 به معنای ذرات کوچکتر از 2.5 
میکرون نظیر باکتری، ویروس و مدفوع کنه 

است. سرمنشأ اصلی این ذرات، ترافیک، شمع، 
پخت و پز و دود سیگار است.

مخلوطی از مواد مضر معلق در هواست 
که درنتیجه روشن کردن شمع ، 

دخانیات و سوزاندن چوب در داخل 
ساختمان بوجود می آید.

VOCs

PM 2.5

شناخت هوای 
محیـط داخـلی

ما بیش از 90% از وقت خود را در داخل ساختمان سپری می کنیم. خبر بد این است که 
هوای داخل ساختمان ، اغلب تا 10 برابر آلوده تر از هوای بیرون است.

خبر خوب این است که شما می توانید کیفیت هوای داخل ساختمان را ، کنترل نمائید. 
دستگاه تصفیه هوای Blueair با استفاده از تکنولوژی منحصربفرد HEPASilent ، می تواند 
99.97% از آالینده های معلق موجود در هوا را از بین برده و تا حد زیادی از تأثیر بد 

هوای بی کیفیت داخل ساختمان بر روی سالمتی افراد ، کم کند.
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برقـــراری ارتبـــاط 
بــا هـــوای تمیــــز
دستگاه تصفیه هوای هوشمند Blueair با اتصال به شبکه های دیجیتالی، 
به شما این امکان را می دهد که کیفیت هوای محیط را کنترل نمائید. 

 ،Wi-Fi مجهز به Blueair Sense+ و Blueair Classic با استفاده از
می توانید از فاصله دور، تمام عملکردهای دستگاه تصفیه هوای خود 
را کنترل کنید. درصورت نصب نرم افزار Blueair Friend می توانید 
از طریق کسب اطالعاتی در رابطه با کیفیت هوای داخل و بیرون از 
ساختمان، توصیه های بهداشتی، هشدارها و راهنمایی هایی که بطور 

لحظه ای  ارسال می شوند، هوای تنفسی را کنترل نمائید.

با این دستگاه می توانید از هرجائی که هستید، با هوای تمیز ارتباط 
برقرار کنید.
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Blueair Friend با نصب نرم افزار
می توانید کیفیت هوای تنفسی

خود را کنترل کنید

جهت آگاهی بیشتر درمورد کیفیت هوای تنفسی خود، نرم افزار Blueair Friend را نصب 
کنید. این نرم افزار باعث می شود که از کیفیت هوای داخل ساختمان و بیرون مطلع 

شوید.
با استفاده از این نرم افزار، می توانید از طریق تلفن هوشمند خود یا سایر تجهیزات 

هوشمند، دستگاههای تصفیه هوای مدل Blueair Classic و + Blueair Sense را کنترل 
کنید.

هرجائیکه امکان اتصال به اینترنت وجود داشته باشد ، می توانید وضعیت دستگاه تصفیه 
هوای خود را مشاهده کرده ، تنظیمات آن را تغییر داده، هشدارهایی را برای تعویض 

فیلتر دستگاه دریافت نموده و دما و رطوبت اتاق را ببینید.

نرم افزار Blueair Friend باعث دسترسی سریع شما به اطالعات لحظه ای ارسالی از 
150 کشور در رابطه با کیفیت هوا و همچنین توصیه های پزشکی و راهنمایی هایی در 

مورد چگونگی بهره مندی از هوای سالمتر می شود. 

کنترل ، نظارت و تصفیه هوا
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What is clean indoor air? 

The World Health Organisation (WHO) reports that clean air is air that safeguards 
your health and well-being.3 WHO’s guidelines on indoor air quality focus on certain 
chemical pollutants, dampness, mold and household fuel combustion, which all  
have negative health effects. But there are many definitions of what clean air is.  

Acceptable indoor air quality has been defined as air in which there are no  
known contaminants at harmful levels.4 However, the type, composition and  
concentrations of air pollutants vary widely, which is why no single clean indoor  
air standard exists yet. 
 

3 www.who.int 
4 American National Standards Institute/American Society of Heating Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ANSI/ASHRAE) Standard 62.1-2007.
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Blueair Aware
امکان مشاهده کیفیت هوا را فراهم می کند

اطالع از کیفیت هوا
Blueair Aware دستگاهی هوشمند است که در مورد کیفیت هوای داخل ساختمان، فوراً به 

شما عالمت می دهد. هنگامی که نور چراغ آبی رنگ شود، کیفیت هوای تنفسی شما خوب 
است. درصورتیکه نور آن نارنجی شود ، نشاندهنده آن است که هوا درحال آلوده شدن 

است و شاید شما بخواهید درمورد آن کاری انجام دهید.

چنانچه کیفیت هوا خوب باشد، احساس بهتری پیدا کرده ، بهتر می خوابید و بهتر فکر 
می کنید.1 برای اطمینان از تمیز بودن هوای تنفسی خانه ، محل کار یا هر فضای داخلی دیگری 

که وقت خود را در آنجا سپری می کنید، کاری کنید که بتوانید کیفیت هوا را ببینید.

Blueair Aware

 این دستگاه کیفیت هوای محیط از جمله میزان گرد و غبار ، گازها و ذرات بسیار ریز  
PM2.5( 2( و همچنین دما و رطوبت را کنترل می نماید.

 درصورت خوب بودن کیفیت هوا ، نور چراغ آبی رنگ شده و درصورت بد بودن آن ، 
این  نور نارنجی می شود. 

 چنانچه دستگاه تصفیه هوای هوشمند Blueair ، میزان باالتری از آالینده های هوا را 
تشخیص دهد، باید سرعت عملکرد آن را بیشتر کنید.

 با نصب نرم افزار Blueair Friend بر روی این دستگاه ، اطالعات و راهنمائی های دقیقی 
درمورد روش بهبود کیفیت هوای داخل ساختمان در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

1-  » دانشمندان این موضوع را درمورد هوای تنفسی داخل ساختمان، کشف کرده اند«، واشنگتن پست ، 29 فوریه 2015
2- گرده گیاه و گرد و غبار ، نمونه هایی از PM2.5 هستند 12
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هوای تمیز محیط داخلی چیست؟
به گزارش سازمان بهداشت جهانی )WHO( ،  هوای تمیز هوایی است که  از  سالمتی  و تندرستی  شما  محافظت می کند.3 دستورالعمل های سازمان بهداشت جهانی در رابطه با کیفیت 

هوای محیط داخلی ، به برخی از آالینده های شیمیایی، رطوبت ، کپک و احتراق سوخت های خانگی که بر روی سالمت افراد اثر منفی بجا می گذارند، می پردازد. 

کیفیت قابل قبول هوای داخل ساختمان به معنای عدم وجود مقدار مضر4 آالینده ها در داخل هواست. بهرحال ، نوع ، ترکیب و غلظت آالینده های هوا بسیار متفاوت است. به همین دلیل 
است که هنوز هیچ استانداردی برای هوای تمیز محیط داخلی وجود ندارد.

www.who.int :3
413: مؤسسه ملی استاندارد آمریکا / انجمن مهندسان سیستمهای گرمایشی ، سرمایشی و تهویه مطبوع آمریکا )ANSI/ASHRAE( ، استاندارد 62.1-2007 .



 

 

 

 
Blueair Classic

به اندازه شما از عزیزانتان مراقبت می کند.

کیفیت بی نظیر ، عملکرد عالی
مطالعات نشان می دهد که درصورت بهبود کیفیت هوا ، ریه و مغز کودکان سریعتر رشد 
می کند. تصور کنید که نفس کشیدن در هوای سالمتر، چه تأثیری بر روی افراد مبتال به 

 ، Wi-Fi آلرژی و آسم یا سایر مشکالت تنفسی ، خواهد داشت. اکنون دستگاه های مجهز به
باعث آسان شدن زندگی سالم شده اند.

 با اتصال دستگاه تصفیه هوای کارآمد Blueair Classic به Wi-Fi هوشمند ، می توان 
بدون دردسر زندگی کرد.

 با این دستگاه ، خانواده و دوستانتان می توانند در هوایی که 99.97% از آالینده های 
آن از بین رفته است ، نفس بکشند.

 این دستگاه ، مقدار محرک های موجود در هوای تنفسی افراد مبتال به آلرژی ، آسم و 
سایر بیماری های تنفسی را به حداقل میرساند.

 Blueair Classic هوا را آنقدر تمیز می کند که کیفیت آن کامال فرق کرده و عاری 
از گرد و غبار شود.
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72 m2

(775 sq. ft.)
65 m2

(698 sq. ft.)

17

Blueair Classic  سری 600/500 مدل
با این دستگاه  ، در خانه  احساس سالمتی کنید. بزرگترین دستگاه سری محبوب Classic با نام 680i بطور هوشمندانه ای ، در داخل ساختمان هوای تمیز تولید کرده و 
باعث کاهش چشمگیر ریزترین ذرات موجود در هوا تا 99.97% می شود. کسی سرفه یا خس خس نمی کند ، تنها چیزی که وجود دارد هوای پاک است که به اندازه 

هوای طبیعت ، از طراوت و تمیزی برخوردار است.
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26 m2

(279 sq. ft.)

Blueair Classic سری 200 مدل

این مدل علیرغم کوچک بودن، 
مقدار زیادی هوای تمیز تولید 

 Classic می کند. سری 200 مدل
این دستگاه، با استفاده از تکنولوژی 
HEPASilent که تلفیقی از فیلتراسیون 

مکانیکی و الکترواستاتیکی است، 
از صدای کم و راندمان باالیی 
برخوردار است. سری 200 با 

بهره مندی از طراحی سوئدی که 
جوایزی را به خود اختصاص داده، 
انتخابی عالی برای برخورداری از 

هوای تمیز در خانه و محل کار بوده 
و در عین حال اثرات زیست محیطی 

کمی را بجا می گذارد.
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26 m2

(279 sq. ft.)

40 m2

(434 sq. ft.)

 
 

Blueair Classic  سری 400 مدل
با این دستگاه سالمتی خود را حفظ کنید. خوب زندگی کردن به معنای آگاهی از چگونگی کنترل کیفیت هوای تنفسی است. 

طیف گسترده ای از دستگاههای تصفیه هوای مدل Blueair Classic با از بین برندن عوامل بوجود آورنده آلرژی ، آسم ، و سایر 
محرکها و آالینده های موجود در هوا، تقریبا برای تمام نیازها مناسب هستند. با هوای سالمتر، احساس بهتری را تجربه کنید.
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Blueair Classic کارایی و مشخصات فنی

I مــدل

اندازه اتاق

محصول

HEPASilentIV فیلتر

اتصال / سنسورها

V گواهینامه ها

ابعاد / وزن

II(CADR)  میزان تولید هوای تمیز

دود سیگار
گرد و غبار

گرده گل
 III تعویض هوا در هر ساعت

زیادجریان هوا
کـم

زیاد
کـم
زیاد
کـم

شدت صدا 

انرژی مصرفی

چرخدار بودن دستگاه

فیلتر ذرات 
SmokeStop فیلتر

فیلتر ذرات با ورق کربن
تعداد فیلترها 

چراغ نشانگر زمان تعویض فیلتر

تأیید انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی
انرژی استار

ARB )بدون ازون(

)HxWxD( ابعاد محصول
وزن محصول )شامل فیلتر(

سایر مدل ها ممکن است در بازارهای مختلف موجود باشند. لطفا برای کسب اطالعات بیشتر، با توزیع کننده مجاز دستگاه Blueair تماس بگیرید.
ارقام اولیه باید مورد تأیید یک مؤسسه تست ثالث باشند.

I    مشخصات براساس مدلهای آمریکایی )مدل Hz 60 .120VAC مجهز به فیلتر ذرات( است.
CADR  II نشاندهنده  میزان تولید هوای تصفیه شده )جریان هوا( از طریق عملکرد دستگاه تصفیه هوا در باالترین تنظیمات خود ، و همچنین میزان توانایی سیستم در از بین بردن آالینده های موجود در هوا نظیر دود دخانیات، گرد و غبار و  گرده گیاهان است )راندمان(. آزمایشها براساس 

.cfm 450 :گرده گل / .cfm 400 :گرد وغبار /.cfm 450 :برای این استاندارد عبارت است از: دود دخانیات CADR 1 انجام می شوند. حداکثر امتیاز ممکن-ANSI/AHAM AC استاندارد
III    تعویض هوا در هر ساعت ، براساس اندازه اتاق با فرض اختالف  8 فوتی )2.4m( بین کف و سقف ، محاسبه می شود.  برای اتاقهای کوچکتر، میزان تعویض هوا در هر ساعت افزایش پیدا می کند.

IV    فاصله زمانی پیشنهادی برای تعویض فیلتر، 6 ماه است.
V    دستگاههای Blueair مطابق با استانداردهای کیفیت ، ایمنی و مقررات مورد نیاز کشورهای محل فروش این دستگاهها ساخته می شوند. همچنین این دستگاهها مطابق با استانداردهای بین المللی شامل عالمتهای CE و S ، طرح CB ، و عالمت ETL هستند. استانداردهای ملی توسط توزیع 

کنندگان مسئول بازار، کنترل می شوند. 
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Wi-Fi

Blueair Friend سازگار با نرم افزار
Blueair Aware سازگار با دستگاه
Blueair Aware استفاده از دستگاه
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 چرخهای زیر دستگاه به شما کمک می کنند تا به 
راحتی دستگاه Blueair Classic سری 500/600 را 
جابجا کنید. این چرخها در سری 400 این دستگاه ، 

بصورت انتخابی موجود است.

 680i 480 وi ،280i سری Blueair Classic مدلهای
مجهز به مانیتور هوشمند Blueair Aware برای 

کنترل کیفیت هوا هستند.

یکی از دو فیلتر Blueair Classic Particle یا 
SmokeStop را انتخاب کنید. جهت کسب 

اطالعات بیشتر، صفحات 34 تا 37 را مالحظه 
نمائید.

بلهبلهبله

خیر
بله
بله
3

بله

خیر
بله
بله
3

بله

خیر
بله
بله
3

بله

بله
بله
بله

خیر

بله
بله
بله

خیر

بله
بله
_

بله

بله
بله
بله

بله
بله
بله

بله
بله
بله
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Blueair Sense+
دستگاه تصفیه هوای هوشمند مناسب  

سلیقه منحصر به فرد شـما

این دستگاه مجهز به Wi-Fi بوده و جایزه طراحی برتر را کسب کرده است
بدون آنکه سالمتی ، تندرستی یا سالیق شخصی خود را در معرض خطر قرار دهید ، 

زندگی کاملی داشته باشید. سری +Blueair Sense با پالت رنگ جدید و مهیج خود، مناسب 
فضاهای کوچکی است که در آنها ، زیبایی مهم است ولی هوای تمیز از اهمیت بیشتری 

برخوردار است. جهت دریافت توصیه ها و اطالعاتی درمورد کیفیت هوا، ریموت کنترل این 
دستگاه مجهز به Wi-Fi بوده و نرم افزار Blueair Friend بر روی آن نصب شده است .

  این دستگاه با بهبود کیفیت هوای داخل ساختمان ، با سلیقه شما سازگار است.
  این دستگاه تلفیقی از مهندسی سوئدی و زیبایی شناسی کاربردی است.

  همچنین مجهز به سنسور حرکتی داخلی و نشانگر زمان تعویض فیلتر می باشد.

22
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18 m2

(186 sq. ft.)
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18 m2

(186 sq. ft.)

25

Blueair Sense + مــدل
با دستگاه تصفیه هوای هوشمند + Blueair Sense، هوای داخل ساختمان را احساس کنید. با استفاده 
از این دستگاه بهمراه مانیتور کنترل کیفیت هوای Blueair Aware، همیشه از کیفیت هوایی که در آن 

 ،Blueair Sense+ بر روی دستگاه Blueair Friend نفس می کشید ، مطلع خواهید شد. با نصب نرم افزار
می توانید آن را از یک فاصله دور کنترل کرده و همچنین به اطالعاتی درمورد کیفیت هوای بیرون و 

راهنمایی هایی درمورد کیفیت هوای داخل ساختمان، دستیابی داشته باشید.
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18 m2

(186 sq. ft.)

  

 
  18 m2 (186 sq. ft.)

 

  120 cfm (204 m3/h)

  140 cfm (238 m3/h)

  150 cfm (255 m3/h)

5

 

  150 cfm (255 m3/h) 
  84 cfm (143 m3/h) 
  35 cfm (60 m3/h)

 50 dB(A) 
 40 dB(A) 

 29 dB(A)

 45 W 
 20 W 

 7 W

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

  

  

 

 492 x 470 x 170 mm 
  (19.5 x 18.5 x 6.7 in.)

 11.5 kg (25 lbs)

 

 
 

 

 

Blueair Sense+ مـدل
که از نظر سبک و زیبایی به راحتی 

با تمام فضاهای زندگی سازگاری 
دارد، برای استفاده در اتاق خواب های 
کوچک یا ناهارخوری های غیررسمی 

مناسب است.

 Blueair Sense+  رنگ آبی تیره مدل
که از نظر سبک و زیبایی به راحتی با تمام فضاهای زندگی 
سازگاری دارد، برای استفاده در اتاق خواب های کوچک یا 

ناهارخوریهای غیررسمی مناسب است.
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کارایی و مشخصات فنی 
Blueair Sense +

I مـدل

HEPASilent  IVفیلتـر

اتصال/ سنسورها

 V گواهینامه ها

ابعاد / وزن

اندازه اتاق
II (CADR)میزان تولید هوای تمیز 

دود سیگار
گرد و غبار

گرده گل
III تعویض هوا در هر ساعت

فیلتر ذرات با ورق کربن 
تعداد فیلترها   

چراغ نشانگر زمان تعویض فیلتر

   Wi-Fi

 Blueair Friend سازگار با نرم افزار
 Blueair Aware سازگار با دستگاه

سنسور حرکتی

تأیید انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی
انرژی استار 

ARB )بدون ازون( 

I ..120 مجهز به فیلتر ذرات( استVAC. 60 Hz مشخصات براساس مدلهای آمریکایی )مدل 
II . نشاندهنده میزان تولید هوای تصفیه شده )جریان هوا( از طریق عملکرد دستگاه تصفیه هوا در باالترین تنظیمات خود ، و همچنین میزان CADR 

توانایی سیستم در از بین بردن آالینده های موجود در هوا نظیر دود دخانیات، گرد و غبار و  گرده گیاهان است )راندمان(. آزمایش ها براساس 
 /.cfm 450 :برای این استاندارد عبارت است از: دود دخانیات CADR انجام می شوند. حداکثر امتیاز ممکن ANSI/AHAM AC-1 استاندارد

.400 cfm :400 . / گرده گل cfm:گرد وغبار
III . ،2.4( بین کف و سقف، محاسبه می شود.  برای اتاق های کوچکترm( تعویض هوا در هر ساعت ، براساس اندازه اتاق با فرض اختالف  8 فوتی 

میزان تعویض هوا در هر ساعت افزایش پیدا می کند.
IV ..فاصله زمانی پیشنهادی برای تعویض فیلتر، 6 ماه است 
V . مطابق با استانداردهای کیفیت ، ایمنی و مقررات مورد نیاز کشورهای محل فروش این دستگاهها ساخته می شوند. همچنین Blueair دستگاههای 

این دستگاهها مطابق با استانداردهای بین المللی شامل عالمت های CE و S ، طرح CB ، و عالمت ETL هستند. استانداردهای ملی توسط توزیع 
کنندگان مسئول بازار، کنترل می شوند. 

)HxWxD( ابعاد محصول
وزن محصول )شامل فیلتر(

بله
2

بله

بله
بله
بله
بله

بله
بله
بله

محصول
جریان هوا

شدت صدا

انرژی مصرفی

- زیاد
- متوسط

- کم

- زیاد
- متوسط

- کم

- زیاد
- متوسط

- کم

آیا می خواهید سرعت فن را تغییر دهید؟
فقط با کشیدن کف دست خود بر روی سنسور 
حرکتی+ Blueair Sense می توانید این کار را انجام 

دهید.

این دستگاه بخاطر شکل ظاهری و عملکرد خود ، جایزه 
طراحی برتر را دریافت کرده است.

برای زیبایی دستگاه یا ارائه شرح و توضیح واضح درمورد 
عملکرد آن، این دستگاه در 6 رنگ موجود است.

سفید برفی، سیاه گرافیتی ، خاکستری تیره،  قرمز یاقوتی، 
سبز برگ درختی، آبی تیره

Blueair Sense +
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Blueair Pro مدل
باعث تقویت سطح انرژی و 

بهره وری محل کارتان می شود.

عملکرد حرفه ای ، سبک برتر

سری Blueair Pro باعث می شود که همکارانتان ، احساس بهتری پیدا کرده و از 
سازندگی بیشتری برخوردار باشند. این دستگاه بخاطر طراحی برتر، تکنولوژی خالقانه ، 
و کارایی استثنایی خود که باعث دریافت جایزه شده است، هوا را بطور حرفه ای تصفیه 

می کند. علیرغم فضای کمی که اشغال می کند ، درمقایسه با سایر دستگاههای تصفیه هوا، 
از سرعت تصفیه بیشتری برخوردار است.

باعث ارتقاء بهره وری محل کار می شود

از سالمت مشتریان و همکارانتان  در  مقابل  اثرات  منفی  کیفیت ضعیف هوای 
داخل ساختمان ، محافظت می کند.

به جذب و حفظ کارمندان با استعداد کمک می کند.

باعث می شود که کارمندانتان احساس بهتری داشته و از سالمتی بیشتری 
برخوردار شوند.

  

28
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Blueair Pro XL 

با استفاده از این دستگاه ، فرقی نمی کند که به تنهایی یا با دیگران کار کنید ، در هر صورت محیط کارتان از هوای سالمتری برخوردار خواهد شد. نفس کشیدن در 
هوای تمیز، اثرات مثبت قابل توجهی را بر روی تندرستی افراد بجا می گذارد. این دستگاه باعث افزایش میزان انرژی ، بهبود وضعیت روحی و گردش بهتر هوا می شود.
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72 m2

(780 sq. ft.)

36 m2

(390 sq. ft.)

 Pro L  و Pro M  سـری  Blueair مدل های
  Blueair Pro M بهمراه دستگاه مدل )AIM( با استفاده از تجهیزات هوشمند انتخابی هوا
یا  Blueair Pro L، همیشه می توانید از تمیز بودن هوای داخل ساختمان مطمئن باشید. 
تجهیزات هوشمند هوا بطور مداوم کیفیت هوای داخل ساختمان را تست کرده و بطور 

اتومات ، سرعت را براساس شرایط واقعی کیفیت هوا ، تنظیم می کنند.

Blueair Pro M Blueair Pro L Blueair Pro XL

 
 36 m2 (390 sq. ft.) 72 m2 (780 sq. ft.) 110 m2 (1180 sq. ft.)

 

 250 cfm (425 m3/h) 490 cfm (833 m3/h) 800 cfm (1359 m3/h)

 285 cfm (485 m3/h) 630 cfm (1070 m3/h) 950 cfm (1614 m3/h)

 350 cfm (595 m3/h) 600 cfm (1020 m3/h) 900 cfm (1529 m3/h)

5 5 5

 

 330 cfm (561 m3/h) 660 cfm (1122 m3/h) 990 cfm (1683 m3/h) 
 110 cfm (187 m3/h) 220 cfm (374 m3/h) 330 cfm (561 m3/h) 
 70 cfm (119 m3/h) 140 cfm (238 m3/h) 210 cfm (357 m3/h)

 55 dB(A) 55 dB(A) 58 dB(A) 
 34 dB(A) 34 dB(A) 35 dB(A) 

 32 dB(A) 32 dB(A) 32 dB(A)

 85 W 170 W 256 W 
19 W  38 W 57 W 

 11 W 22 W 33 W

  

  

 

   

  

 

 

  

 

   

 

  

  

  

 

 430 x 504 x 240 mm 790 x 504 x 240 mm 1120 x 504 x 240 mm 
 (17 x 20 x 10 in.) (31 x 20 x 10 in.) (44 x 20 x 10 in.)

 11.5 kg (25 lbs) 20 kg (44 lbs) 31.6 kg (70 lbs)
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Blueair Pro M Blueair Pro L Blueair Pro XL

 
 36 m2 (390 sq. ft.) 72 m2 (780 sq. ft.) 110 m2 (1180 sq. ft.)

 

 250 cfm (425 m3/h) 490 cfm (833 m3/h) 800 cfm (1359 m3/h)

 285 cfm (485 m3/h) 630 cfm (1070 m3/h) 950 cfm (1614 m3/h)

 350 cfm (595 m3/h) 600 cfm (1020 m3/h) 900 cfm (1529 m3/h)

5 5 5

 

 330 cfm (561 m3/h) 660 cfm (1122 m3/h) 990 cfm (1683 m3/h) 
 110 cfm (187 m3/h) 220 cfm (374 m3/h) 330 cfm (561 m3/h) 
 70 cfm (119 m3/h) 140 cfm (238 m3/h) 210 cfm (357 m3/h)

 55 dB(A) 55 dB(A) 58 dB(A) 
 34 dB(A) 34 dB(A) 35 dB(A) 

 32 dB(A) 32 dB(A) 32 dB(A)

 85 W 170 W 256 W 
19 W  38 W 57 W 

 11 W 22 W 33 W

  

  

 

   

  

 

 

  

 

   

 

  

  

  

 

 430 x 504 x 240 mm 790 x 504 x 240 mm 1120 x 504 x 240 mm 
 (17 x 20 x 10 in.) (31 x 20 x 10 in.) (44 x 20 x 10 in.)

 11.5 kg (25 lbs) 20 kg (44 lbs) 31.6 kg (70 lbs)

Blueair Pro کارایی و مشخصات فنی

I مـدل

HEPASilent  IVفیلتـر

سنسـورها

 V گواهینامه ها

ابعاد / وزن

اندازه اتاق

II (CADR)میزان تولید هوای تمیز 

دود سیگار
گرد و غبار

گرده گل
III تعویض هوا در هر ساعت

تجهیزات هوشمند هوا ، کیفیت 
هوای داخل ساختمان را آزمایش 
کرده و بطور اتومات ، سرعت را 

براساس شرایط واقعی کیفیت هوا ، 
تنظیم می کنند.

جهت خالی کردن فضای کف 
اتاق و استفاده مفید از آن، 

می توانید بطور انتخابی از دیوار 
کوب Blueair Pro XL استفاده کنید.

برای ظرفیت باالتر فیلتراسیون 
از فیلترهای V شکل استفاده 

می شود. لطفاً صفحات 34 تا 37 
را مالحظه کنید.

فیلتر ذرات 
  SmokeStop فیلتر

فیلتر با ورق کربن
تعداد فیلترها 

چراغ نشانگر زمان تعویض فیلتر

تأیید انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی
انرژی استار 

ARB )بدون ازون( 

)HxWxD( ابعاد محصول
وزن محصول )شامل فیلتر(

محصول
جریان هوا

شدت صدا

انرژی مصرفی

چرخدار بودن دستگاه
دیوارکوب

تجهیزات هوشمند هوا

خیـرخیـر
خیـرخیـر

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله
بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله
بله

بله

بله

بله
بله

بله

انتخابی

انتخابی
3

انتخابی

انتخابی

2
انتخابی

انتخابی

1

- زیاد
- متوسط

- کم

- زیاد
- متوسط

- کم

- زیاد
- متوسط

- کم

مشخصات براساس مدلهای آمریکایی )مدل 120VAC. 60 Hz مجهز به فیلتر ذرات( است.

CADR نشاندهنده میزان تولید هوای تصفیه شده )جریان هوا( از طریق عملکرد دستگاه تصفیه هوا در باالترین تنظیمات خود ، و همچنین میزان توانایی سیستم در از بین بردن آالینده های موجود در هوا نظیر دود دخانیات، گرد و غبار و  
.cfm 450 :گرده گل / .cfm 400 :گرد وغبار /.cfm 450 :برای این استاندارد عبارت است از: دود دخانیات CADR انجام می شوند. حداکثر امتیاز ممکن ANSI/AHAM AC-1 گرده گیاهان است )راندمان(. آزمایشها براساس استاندارد

تعویض هوا در هر ساعت ، براساس اندازه اتاق با فرض اختالف  8 فوتی )2.4m( بین کف و سقف ، محاسبه می شود.  برای اتاقهای کوچکتر، میزان تعویض هوا در هر ساعت افزایش پیدا می کند.

فاصله زمانی پیشنهادی برای تعویض فیلتر، 6 ماه است.

دستگاههای Blueair مطابق با استانداردهای کیفیت ، ایمنی و مقررات مورد نیاز کشورهای محل فروش این دستگاهها ساخته می شوند. همچنین این دستگاهها مطابق با استانداردهای بین المللی شامل عالمتهای CE و S ، طرح CB ، و 
عالمت ETL هستند. استانداردهای ملی توسط توزیع کنندگان مسئول بازار، کنترل می شوند. 

I

II

III

IV

V
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Blueair HEPASilent Technology
Higher airflow efficiency, lower  
noise and energy consumption,
so we all can breathe easy

Best-in-class filtration for every need

A revolutionary combination of the best in electrostatic and  
mechanical filtration, our air purifier replacement filters use  
HEPASilent technology to remove 99.97% of harmful particles  
from the air, down to 0.1 micron in size.

Available for the Blueair Sense+, Blueair HEPASilentPlus technology 
is based on HEPASilent technology. There are two sets of filters, 
each consisting of a particle filter and a carbon sheet. The first set 
of filters removes large pollutants before charging the particles; 
the second set captures the remaining particles.

Highly efficient particle filtration can be combined with  
activated carbon filtration media to remove gaseous pollutants 

Saves energy with super low energy consumption

Less dense filter media, which means lower noise levels 

34

Blueair HEPASilent تکنولوژی
با استفاده از این تکنولوژی، راندمان جریان هوا افزایش یافته ، 
صدا و مصرف انرژی کاهش می یابد. درنتیجه نفس کشیدن 

برای ما ، آسان می  شود.

بهترین نوع فیلتراسیون برای تمام نیازها

فیلترهای جایگزین دستگاه تصفیه هوا با استفاده از تکنولوژی HEPASilent  که در آن 
فیلتراسیون الکترواستاتیکی و مکانیکی به بهترین نحو با هم تلفیق شده اند ، می توانند تا 

99.97%  از ذرات مضر0.1  میکرونی موجود در هوا را جذب کنند.

تکنولوژی Blueair HEPASilentPlus که در مدل + Blueair Sense موجود می باشد، 
براساس تکنولوژیHEPASilent  طراحی شده است. دو سری فیلتر وجود دارد، که هر 

سری شامل یک فیلتر ذرات و یک ورق کربن است. سری اول فیلترها ، قبل از باردار 
شدن ذرات ، قادر به از بین بردن آالینده های بزرگ هستند. سری دوم فیلترها ، ذرات 

باقیمانده را به دام می اندازند.

 جهت از بین بردن آالینده های گازی شکل ، می توان از فیلتراسیون بسیار 
کارآمد ذرات به همراه ورق کربن فعال استفاده نمود.

 این نوع فیلتراسیون با مصرف بسیار کم انرژی، باعث صرفه جویی در انرژی 
می شود.

   تراکم کمتر الیه های فیلتر، به معنای شدت کمتر صدا می باشد.
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ذرات باردار شده، جذب                     ذرات معلق موجود در هوا   فن فوق بی صدا، هوا را هوای تمیز هر ساعت 5 بار   

در اتاق پخش می شود.                    فیلتر شیبدار می شوند.     بصورت الکتریکی باردار می شوند.                   به درون دستگاه تصفیه هوا می کشد.

گرده گیاه

کپک

بوی پخت و پز

گرد و غبار

باکتری ها/ویروس

مواد شیمیایی

ترکیبات آلی فرار

دود سیگار

شوره حیوانات خانگی

بیدهای گرد و غبار

PM 2.5
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فیلتر ذرات

این فیلتر بمنظور حداکثر کاهش ذرات موجود در 
هوا طراحی شده و بهترین انتخاب برای از بین بردن 

آالینده هایی نظیر گرده گیاهان ، گرد و غبار، شوره حیوانات 
خانگی و  سایر ذراتی که تمایل به بودن آنها در اطرافتان 

ندارید، می باشد.

SmokeStop فیلتر

این فیلتر متشکل از فیلتر ذرات و ورق کربن فعال بوده و 
برای استفاده در اتاقهایی طراحی شده که مستلزم حذف 

آالینده های سنگین گازی شکل نظیر دود سیگار یا 
ترکیبات آلی فرار )VOCs( هستند.

ورق کربن + فیلتر

در دستگاه Blueair Pro بطور انتخابی از فیلتر اضافی 
بهمراه ورق کربن فعال ، آلومین و سایر اتصال دهنده ها 

برای از بین بردن آالینده های سنگین گازی شکل استفاده 
می شود.

ورق کربن

فیلتر اضافی کربن فعال با قابلیت نصب بر روی مدل های 
Blueair Classic سری 600/500 و +Blueair Sense، جهت 

از بین بردن آالینده های سنگین گازی شکل طراحی شده و 
بهمراه فیلتر ذرات Blueair بکار برده می شود.
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Blueair Classic 205, 280i 1 
Blueair Classic 405, 480i 1 

Blueair Classic 505, 605, 680i 3

 

 

 
Blueair Classic 205, 280i 454 x 365 x 45 mm 

 (14 x 18 x 1.8 in.) 
Blueair Classic 405, 480i 521 x 250 x 95 mm 

 (21 x 10 x 3.8 in.) 
Blueair Classic 505, 605, 680i 330 x 235 x 69 mm 

 (13 x 9 x 2.8 in.)

 
Blueair Classic 205, 280i 2.9 m2 (31.2 sq. ft.) 

Blueair Classic 405, 480i 4.25 m2 (45.7 sq. ft.) 

Blueair Classic 505, 605, 680i 4.59 m2 (49.4 sq. ft.)

 
 

 

  
 

 
Blueair Classic 205, 280i 1 
Blueair Classic 405, 480i 1 

Blueair Classic 505, 605, 680i 3

 

 

 

 
Blueair Classic 205, 280i 454 x 365 x 45 mm 

 (14 x 18 x 1.8 in.) 
Blueair Classic 405, 480i 521 x 250 x 95 mm 

 (21 x 10 x 3.8 in.) 
Blueair Classic 505, 605, 680i 330 x 235 x 69 mm 

 (13 x 9 x 2.8 in.)

 
Blueair Classic 205, 280i 1.72 m2 (18.5 sq. ft.)  
Blueair Classic 405, 480i 3.55 m2 (38.2 sq. ft.) 

Blueair Classic 505, 605, 680i 4.2 m2 (45.2 sq. ft.)

 
 

 

  
 

 2

 

 

 442 x 140 x 58 mm 
 (17.4 x 5.5 x 2.3 in.)

 3.04 m2 (32.7 sq. ft.)

 

 

 

 1 - 2 - 3

 

 

 350 x 205 x (30 + 30) mm 
 (13.8 x 8.1 x (1.2 + 1.2) in.)

 
 

 

0.14 m2 (1.51 sq. ft.) 

0.14 m2 - 0.28 m2 - 0.42 m2 

(1.51 sq. ft. -  3.01 sq. ft. - 4.52 sq. ft.)

 1.60 m2 (17.2 sq. ft.) 

 1.60 m2 - 3.20 m2 - 4.80 m2 

 (17.2 sq. ft. - 34.4 sq. ft. - 51.7 sq. ft.)

 
 

 

 

  
 

 1 - 2 - 3

 

 

 

 350 x 205 x (40 + 40) mm 
 (13.8 x 8.1 x (1.6 + 1.6) in.)

 0.14 m2 (1.51 sq. ft.) 

 0.14 m2 - 0.28 m2 - 0.42 m2 

 (1.51 sq. ft. -  3.01 sq. ft. - 4.52 sq. ft.)

 1.60 m2 (17.2 sq. ft.) 

 1.60 m2 - 3.20 m2 - 4.80 m2 

 (17.2 sq. ft. - 34.4 sq. ft. - 51.7 sq. ft.)

 
 

 

 

 1 - 2 - 3

 

 

 

 350 x 205 x (10 + 10) mm 
 (13.8 x 8.1 x (0.4 + 0.4) in.)

کارایی و مشخصات فنی
Blueair HEPASilent 

Blueair Classic نوع فیلتر               فیلتر ذراتBlueair Pro نوع فیلتر )استاندارد(                    فیلتر ذرات

Blueair Pro SmokeStop نوع فیلتر )جایگزین(         فیلتر

Blueair Senset +  نوع فیلتر             فیلتر ذرات

Blueair Pro Carbon+ نوع فیلتر )انتخابی(                                                فیلتر

SmokeStop Blueair Classic نوع فیلتر                                                    فیلتر

PET/PP 1 پوشش میانی فیلتر                              الیاف شیبدار درهم بافته نشده
تعداد فیلترها

پوشش فیلتر اولیه                   فوم با تراکم کم
پوشش میانی فیلتر                      پلی اورتان با اتصال حرارتی

    )M – L – XL( تعداد فیلترها
PP                   جنس قاب فیلتر
جنس فیلتر بازیافتی           پالستیک

پوشش فیلتر اولیه                                فوم با تراکم کم
پوشش میانی فیلتر  

    )M – L – XL( تعداد فیلترها
PP                                                 جنس قاب فیلتر

جنس فیلتر بازیافتی            پالستیک
PE پوشش )لفاف(          پوشش النه زنبوری

     )HxWxD( ابعاد

مساحت سطح هر فیلتر
)M – L – XL( مساحت سطح هر دستگاه

مساحت سطح هر فیلتر
)M – L – XL( مساحت سطح هر دستگاه

پوشش میانی فیلتر        الیاف شیبدار درهم بافته نشده PET/PP و گلوله های کربن فعال
تعداد فیلترها

پوشش میانی فیلتر        الیاف شیبدار درهم بافته نشده PET/PP و گلوله های کربن فعال
تعداد فیلترها

جنس قاب فیلتر                                کاغذ
جنس فیلتر بازیافتی           پالستیک

)HxWxD( ابعاد
)HxWxD( ابعاد

مساحت سطح هر فیلتر
)M – L – XL( مساحت سطح هر دستگاه

مساحت سطح هر فیلتر
)M – L – XL( مساحت سطح هر دستگاه

جنس قاب فیلتر                                کاغذ
جنس فیلتر بازیافتی           پالستیک
پوشش )لفاف(            پوشش النه زنبوری با یک ورق کربن

)HxWxD( ابعاد

جنس قاب فیلتر                                کاغذ
جنس فیلتر بازیافتی           پالستیک

)HxWxD( ابعاد

مساحت سطح هر فیلتر

پوشش میانی فیلتر            گلوله های کربن فعال
    )M – L – XL( تعداد فیلترها

جنس قاب فیلتر                 کاغذ
جنس فیلتر بازیافتی            پالستیک
PE پوشش )لفاف(          پوشش النه زنبوری

     )HxWxD( ابعاد

مساحت سطح هر فیلتر

مساحت سطح هر فیلتر

پلی اورتان با اتصال حرارتی
و گلوله های کربن فعـــال

I  .شامل ورق کربن فعال هستند  Blueair Classic 505، 506، 680i   دستگاههای مدل 
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BUTTON
1

برای افــراد بســیار فعــال

دستگاههای تصفیه هوای لوکس

38



BUTTON
1 کنتـرل سرعت بسیار ســاده با فشـار دادن یک دکمـــه

کنترل مستقیم از طریق یک دکمه ، کاربرد دستگاه Blue را واقعاً آسان نموده. 

بمحض اتصال دستگاه به برق ، می توانید آن را روشن کنید. با اولین لمس دکمه تکی ، سرعت دستگاه Blue بطور اتومات روی عملکرد 
بی صدا با راندمان باال، قرار می گیرد. هرگونه استفاده از دستگاه Blue ، مانند قدم زدن در پارک است.

بدون هیچ زحمتی
در قصـــر شمــا
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360 ° هوا را از تمام جهات به داخل می کشد. درنتیجه هرجایی که دستگاه را قرار دهید، از راندمان باالیی برخوردار خواهد بود.

دریچه هوای
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ارتفاع : ارتفاع : ارتفاع : ابعاد
عرض:عرض:عرض:

عمق :عمق :عمق :

)KG )18.2 LBS(5,7 KG )12.5 LBS(7 KG )12.5 LBS 8,25وزن

).57M2 )620 SQ.FT.(50M2 )540 SQ.FT.(50M2 )540 SQ.FTاندازه اتاق 

)CADR( دود سیگار:دود سیگار:دود سیگار:میزان تولید هوای تمیز
گرد و غبار:گرد و غبار:گرد و غبار:

گرده گیاهان :گرده گیاهان :گرده گیاهان :

)CFM )290-700 M3/H(170-360 CFM )290-620 M3/H(170-360 CFM )290-620 M3/H 420-170میزان جریان هوا

 تبادل جریان هوا )جابجایی هوا(

WATTS30 – 61 WATTS30 – 61 WATTS 61 - 30برق مصرفی

)DB)A(31 – 56 DB)A(31– 56 DB)A 56 – 31میزان صدا 

6 ماه تا 1 سال**6 ماه تا 1 سال**6 ماه تا 1 سال**متوسط زمان سرویس دهی فیلتر

مقررات محلی گارانتیمقررات محلی گارانتیمقررات محلی گارانتیگارانتی

360 °

مدل PURE 211 دستگاه Blue در رنگ های مختلف موجود است. مدل رنگی آن ، بعنوان یک پیش فیلتر کار می کند و  دارای  
فیلتر  قابل  شستشو می باشد، درنتیجه باعث دوام بیشتر فیلتر شده و همچنین این امکان را برای همه بوجود می آورد که 

بتوانند ترکیب رنگ مورد عالقه خود را پیدا کنند.

آبی تیره              زرد براق           طوسی کم رنگ         مشکی تیره                      صورتی کریستالی

715 MM )28,2 INCHES(

330 MM )13 INCHES(

330 MM )13 INCHES(

400 CFM )680 M3/H(

400 CFM )680 M3/H(

400 CFM )680 M3/H(

350 CFM )590 M3/H(

350 CFM )590 M3/H(

350 CFM )590 M3/H(

350 CFM )590 M3/H(

350 CFM )590 M3/H(

350 CFM )590 M3/H(

513 MM )20 INCHES(

330 MM )13 INCHES(

330 MM )13 INCHES(

513 MM )20 INCHES(

330 MM )13 INCHES(

330 MM )13 INCHES(

*) 620 SQ. FT. 57 یاM2 540 (*5 بار در ساعت ) اتاق SQ. FT. 50 یاM2 540 (*5 بار در ساعت ) اتاق SQ. FT. 50 یاM2 5 بار در ساعت ) اتاق

رتبه بندی تأیید شده براساس مدلهای آمریکایی )  VAC, 60HZ 120( با فیلتر ذرات می باشد. استفاده از سایر فیلترها ، ممکن است بر روی این رتبه بندی ها ، تأثیر گذار باشد.
* تعویض هوا در هر ساعت ، براساس اندازه پیشنهادی اتاق با فرض ارتفاع 8 فوتی ) 2/4 متری( سقف ، محاسبه می شود. در اتاق های کوچکتر، دفعات تعویض هوا در هر ساعت ، افزایش 

پیدا می کند.
** بسته به کیفیت هوای محل استفاده از دستگاه ، مدت پیشنهادی برای سرویس دهی فیلتر، ممکن است بیشتر از 6 ماه یا کمتر از آن باشد.

Pure 121Pure 211Pure 221
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Innovated with  
love in Sweden

Blueair draws its inspiration from the cool 
crisp air of the Swedish countryside.  
Because we believe that in order to 
live well, you have to love the air you 

breathe. Breathe Blueair. 

43

دستگاه Blueair با الهام از هوای سرد مناطق حومه 
کشور سوئد، 

طراحی شده است. چراکه به اعتقاد ما ، برای خوب 
زندگی کردن، باید هوایی را که در آن نفس می کشید 

دوست داشته باشید.
با دستگاه Blueair نفس بکشید.

نوآوری شده با 
عشق در سـوئد
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Blueair که دفتر مرکزی آن در استکهلم سوئد قرار دارد، 

پیشرو در ارائه بهترین تجهیزات تصفیه هوا برای افرادیست 
که مایل به نفس کشیدن در هوای تمیز و داشتن زندگی 

سالمتر هستند. تجهیزات تصفیه هوای کارآمد این شرکت 
که در سراسر دنیا به فروش می رسند، دارای راندمان باالی 

انرژی بوده و مسئوالنه ساخته شده اند. با تعهد بی قید و 
شرط ما نسبت به ایجاد مزیت و برتری، انجام تحقیقات و 
نوآوری مداوم، Blueair روش تنفس مردم سراسر دنیا را 

بهبود می بخشد تا احساس هوشیاری و سرزندگی بیشتری را 
در آنها بوجود آورد. با دستگاه Blueair نفس بکشید.

نرم افزار Blueair Friend را از وب سایت ما دانلود کرده و با هوای تمیز اطراف خود ارتباط برقرار کنید. blueair..com
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