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Γι' αυτό το λόγο η φροντίδα της;
ποιότητας του αέρα είναι
βασικό στοιχείο πέρα από την
τωρινή πανδημία.
Η My Air Pure Srl είναι μια μικρή αλλά δυναμική και καινοτόμος

For this reason, take care
of air quality is an essential
element beyond the current
pandemic

εταιρεία, που ξεκίνησε να παράγει και να διανέμει καθαριστές και
αποστειρωτές αέρα Made in Italy. Μια επιλογή που υπαγορεύεται
από την αυξημένη ανάγκη να ζούμε σε έναν πλανήτη σύμφωνα με
αρχές βιωσιμότητας και ποιότητας του περιβάλλοντος και δεν
μπορούν πλέον να παραμεληθούν. Χάρη στην υποστήριξη των
επιστημονικών ερευνητών μας, στις τεχνικές δεξιότητες που
αποκτήθηκαν στον τεχνολογικά αναπτυγμένο χώρο των LED και
στη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τα πάνω από είκοσι χρόνια
εμπειρίας στο χώρο του design, κυκλοφορήσαμε στην αγορά το
My Air Pure: τη λύση για καθαρισμό και αποστείρωση αέρα
δρώντας ταυτόχρονα σε όλα τα αρνητικά στοιχεία που υπάρχουν
στον αέρα που αναπνέουμε σε έναν κλειστό χώρο.

For this reason, taking care of air quality is an essential
element beyond the current pandemic.
My Air Pure Srl is a dynamic and innovative company, born to
produce and distribute Made in Italy sanitizers and air purifiers.
A choice dictated by the growing need to live on a planet
according to principles of sustainability and environmental
quality that can no longer be neglected. Thanks to the support of
our scientific researchers, our skills developed in the field of
technologically advanced LED and thanks to a twenty years’
experience in the world of design, we have launched on the
market My Air Pure: a complete solution in a single product
for purifying and sanitizing the air, acting simultaneously on
all the negative air components.

“Στην πραγματικότητα, δεν
ζούμε στην κορυφή μιας
σταθερής γης αλλά στον
πυθμένα ενός ωκεανού από
αέρα”

“Actually, we do not live on
the top of the solid Earth
but on the bottom of an
ocean of air”

Θαλής

Talete

Οι παγκόσμιοι οργανισμοί υγείας αναφέρουν ότι η εσωτερική

World health organization’s report to us that indoor pollution can

ρύπανση μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητα αποτελέσματα

be responsible of undesirable effects ranging from sensory

όπως προβλήματα αίσθησης ή σοβαρά προβλήματα υγείας.

discomfort to serious health consequences.

Στην Ευρώπη σήμερα 80 εκατομύρια κάτοικοι ζουν σε
ανθυγιεινό περιβάλλον λόγω της εσωτερικής ρύπανσης.

In Europe, today, 80 million inhabitants live in unhealthy

1/3 του Ευρωπαϊκού πληθυσμού υποφέρει από άσθμα και

environments due to indoor pollution.

αλλεργίες που οφείλονται στην εσωτερική ρύπανση.

A third of the European population suffers from asthma and

Βρέθηκε ότι περνάμε το 90% του χρόνου μας σε κλειστούς

allergies due to indoor pollution.

χώρους, με τη ρύπανση του αέρα να είναι 5 φορές περισσότερη

It has been found that we spent 90% of our time indoor, 5

από τον εξωτερικό αέρα.

times more polluted than outdoor air.
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Έρευνα, ανάπτυξη και
καθημερινότητα.

Research, development
and current events.

Ρύπανση αέρα

Air pollution

Υπάρχουν τρεις κύριες πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης για

There are three main sources of air pollution to eliminate with

εξάλειψη με έναν επαγγελματικό καθαριστή και αποστειρωτή

a professional air purifier:

τρέχουσες ανάγκες, ενσωματώνοντας τις κύριες

During Covid times, the world has realised there is great demand for
tools and products that are capable of sanitising public and private
spaces.

επιστημονικές έρευνες σχετικά με τη χρήση υπεριώδους

My Air Pure has addressed these current needs to create a

Στην εποχή Covid προέκυψε μεγάλη ανάγκη για συσκςευές
και προϊόντα ικανά να απολυμάνουν τους δημόσιους και
ιδιωτικούς χώρους.
Συνδυάσαμε και την έρευνα και την ανάπτυξη με τις

ακτινοβολίας (UVC, UVA) για τη δημιουργία ενός
πιστοποιημένου και κατοχυρωμένου προϊόντος.

certified and patented product, one that combines our global
research and cutting-edge development, with key scientific
research on ultraviolet light (UVC, UVA) applications.
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αέρα:

gas

and

VOC

(Volatile

Organic

Χημική ρύπανση: αέριο και VOC (Πτητικές οργανικές ενώσεις)

Chemical

απορρυπαντικά

Compounds), cleaners and solvents, glues and adhesives,

και

διαλύτες,

κόλλες

και

αυτοκόλλητα,

pollution:

χρώματα, πλαστικά, φορμαλδεϋδη, τολυόλιο, βενζόλιο...

paints, plastics, formaldehyde, toluene, benzene ...

Φυσική ρύπανση: μικροσωματίδια και νανοσωματίδια από PM

Physical pollution: micro and nano-particles from PM 10 to PM

10 a PM 0,1 γύρη, ατμοσφαιρική και βιομηχανική ρύπανση,

0.1 pollen, air pollution, industrial, automotive, smoke, soot,

καπνός, αιθάλη, τέφρα, σωματίδια ξύλου, τρίχες ζώων.

ash, wood particles, animal hair.

Βιολογική ρύπανση:μικροοργανισμοί, μούχλα, σπόρια, ιοί όπως

Biological pollution: microorganisms, molds, spores, viruses such

κορονοϊός και άλλοι, βακτήρια, ακάρεα.

as Coronavirus and others, bacteria, mites.
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Το αποτέλεσμα εμπειρίας
και καινοτομίας.
My Air Pure το καλύτερο για εσάς και όποιον
είναι δίπλα σας.
Το My Air Pure είναι μια συσκευή καθαρισμού και αποστείρωσης
αέρα που μειώνει τα σωματίδια, το μικροβιακό και ιικό φορτίο
που υπάρχει στον αέρα.
Πιστοποίηση CE, χρησιμοποιείται και με παρουσία ατόμων,
αθόρυβο, με μικρή κατανάλωση ενέργειας και χαμηλό κόστος
συντήρησης.
Συνδυάζει την επιστημονική έρευνα και την τεχνολογία με το
design, για ένα χρήσιμο αντικείμενο που μπορεί να ενσωματωθεί
λειτουργικά με το περιβάλλον σας.

The resul of experience
and innovation.
My Air Pure the best for you and those
around you.
My Air Pure is a device for air purifying and sanitizing which
reduces the particulate matter and the air microbial and viral load.
CE certified, it is used in the presence of people, very
quiet, with very limited energy consumption and very low
maintenance costs.
It combines scientific research and technology with design: a
useful device that can be well integrated in every room or office.
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Πως λειτουργεί.
Το περίβλημα αλουνίου προστατεύει την υπεριώδη ακτινοβολία UV και επιτρέπει τη χρήση της συσκευής παρουσία
ανθρώπων.

01

02

Το My Air Pure είναι εξοπλισμένο με έναν ανεμιστήρα επτά

Αυτός διοχετεύεται στο εσωτερικό της συσκευής όπου βρίσκει

λεπίδων, ο οποίος αναρροφά τον αέρα από το πάνω μέρος της

ένα φωτοκαταλυτικό φίλτρο LED UVA.

συσκευής.

03

04

Στη συνέχεια ο αέρας, κατευθυνόμενος προς τα κάτω,

Ένα τελευταίο φίλτρο εξόδου ολοκληρώνει τη διαδικασία

απολυμαίνεται από Lτο ED UVC.

αποστείρωσης του αέρα.

02

How it works.
The aluminum casing shields UV radiation and allows the use of the device in the presence of people.

01

02

My Air Pure is equipped with a 7-blade fan, which draws air

This is channeled inside the device where it finds a

from the top of the device.

photocatalytic filter with UVA LEDs.

03
Subsequently, the air, flowing downwards, is sanitized by UVC

01

04

03
04

A last outlet filter completes the air purification operation.

LEDs.
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LED UVC
Αποστειρώνοντας
το περιβάλλον.

LED UVA
Sanitising the
environment.

Καθαρίζοντας το
περιβάλλον.

Purifying the environment.
The LED UV-A combined with the IN Ti02 cleaner has an

Τα LED UVC που υπάρχουν στο My Air Pure παράγονται

The UV-C lamp in My Air Pure is made

Τα LED UVA συνδυασμένα με το φίλτρο IN Ti02

από την Seoul Viosys, παγκόσμιο ηγέτη στην παραγωγή

by Seoul Viosys, the global leader in LED production. The

(φωτοκαταλυτικό φίλτρο) δρα σε:

LED.

germicidal action of UV-C has been recognised for many

Η μικροβιοκτόνος δράση του UVC είναι γνωστή εδώ και

years,

πολλά χρόνια, θεωρείται αποτελεσματική στην εξόντωση

and is considered effective in eliminating pathogenic

παθογόνων μικροοργανισμών, ιών και βακτηρίων.

microorganism, virus and bacteria. Many scientific

Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις που αποδεικνύουν την
εγκυρότητα είναι πάρα πολλές, ακόμη και σε νέους ιούς

effect on:

-οσμές

- smells

-μούχλα

- mould

publications certify its effectiveness, even on new viruses,

-γύρη

- pollen

as documented by the studies outlined on page 13.

-βακτήρια

- bacteria

-VOC

- COV

Il tutto senza le controindicazioni dell’uso dell’ozono e in

All without the contraindications of using ozone and in

presenza di persone.

the presence of people.

όπως τεκμηριώνεται από τη συννημένη βιβλιογραφία
στη σελίδα 13

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ
Αποτελεσματικό
φιλτράρισμα.

Efficient filtration.

Τα επιλεκτικά φίλτρα στην είσοδο και έξοδο εγγυώνται

Inlet and outlet selective filters ensure action on

δράση στα μικροσωματίδια, στη σκόνη και τους ρύπους

particulate matter, dust and larger pollutants.

μεγαλύτερου μεγέθους.

And all this in the presence of people and without the

Χωρίς αντενδείξεις χρήσης όζοντος και με παρουσία

contraindications of using ozone.

ανθρώπων.
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Εργαστηριακά τεστ.
Test που πραγματοποιήθηκαν με Led UVC της My Air Pure από το
εργαστήριο Rocchi πιστοποιημένο από την ACCREDIA n° 1767L και

Back to Normal: An Old
Physics Route to Reduce
SARS-CoV-2 Transmission in
Indoor Spaces.

UV-C irradiation is highly
effective in inactivating
and inhibiting SARS-CoV-2
replication.

ICFO-Institut de Ciencies Fotoniques, The
Barcelona Institute of Science and
Technology, 08860 Castelldefels (Barcelona),
Spain. Institució Catalana de Recerca i Estudis
Avançats (ICREA), 08010 Barcelona, Spain.
Calidad de Vida en Arquitectura
(CAVIAR), Universidad del País Vasco UPV/EHU,
20018 San Sebastián, Spain. Department of
Electrical Engineering and Solid State Institute,
Technion - Israel Institute of Technology,
Haifa 32000, Israel.
Infection
Biology
Laboratory,
Department of Experimental and Health
Sciences (DCEXS), Universitat Pompeu Fabra,
08003 Barcelona, Spain.
Department of Chemical Engineering,
Universitat Rovira i Virgili, 43007
Tarragona, Spain.
Clinical and Experimental Sciences, Faculty
of Medicine, University of Southampton,
Southampton SO16 6YD, United Kingdom.

Italian
National
Institute
for
Astrophysics (INAF) Milano/Merate,
Italy.
Department of Biomedical and Clinical
Sciences L. Sacco, University of Milano,
Milano, Italy
Department of Imaging Diagnostic
and Radioterapy, IRCCS Foundation,
Istituto Nazionale dei Tumori, Milan, Italy
Department of Pathophysiology and
Transplantation, University of Milano
and Don Gnocchi Foundation (Milano
Italian
National
Institute
for
Astrophysics (INAF) Padova, Italy

μέλος του ομίλου Lifeanalytics σε συνεργασία με το
Η τιμή που εκφράζεται στο τεστ του λογάριθμου 4 αντιστοιχεί
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα σε μείωση του ιού κατά 99,99%.

Laboratory test.
Test performed with My Air Pure UVC Led by the Rocchi
Laboratory accredited by ACCREDIA No. 1767L and part of the
Lifeanalytics Group affiliated with the Ferrara University. According
to international regulations, the value expressed in the logarithm
4 test corresponds to a decrease in viral titer equal to 99.99%.
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Επιστημονική βιβλιογραφία. - Scientific bibliography.

πανεπιστημίου της Ferrara.

Ultraviolet LEDs prove
effective in eliminating
coronavirus from surfaces
and, potentially, air and
water.
University of California - Santa Barbara

Rapid inactivation of SARSCoV-2 with deep-UV LED
irradiation.
M&N
Collaboration
Research
Laboratory, Department of Medical
Environment Innovation, Faculty of
Medicine, University of Miyazaki,
Japan.
Department of Veterinary Science,
Faculty of Agriculture, University of
Miyazaki, Japan. Center for Animal
Disease Control, University of Miyazaki,
Miyazaki, Japan.
Department
of
Hemovascular
Medicine and Artificial Organs, Faculty of
Medicine, University of Miyazaki, Japan.
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Τρόποι χρήσης:

Mode of use:

Η αυξανόμενη προσοχή στον αέρα
που αναπνέουμε στους κλειστούς
χώρους, στη ρύπανση των
εσωτερικών χώρων και στις ασθένειες

The growing attention to the air we

που μεταδίδονται μέσω του αέρα, η

breathe indoors, indoor pollution and

ανάγκη αύξησης της ευεξίας και της

diseases that are transmitted through the

υγείας των ανθρώπων και τα

air, the need to increase people's well-

τεχνολογικά χαρακτηριστικά του My

being and health and the technological

Air Pure επιτρέπουν σε όλους να

features of My Air Pure allow everyone to

χρησιμοποιούν τη συσκευή μας στο

use our device at home or in office.

περιβάλλον τους.

Small size, easily transportable, easy to

Μικρό σε μέγεθος, μεταφέρεται

use, My Air Pure can be used in:

εύκολα, απλό στη χρήση, το My Air
Pure χρησιμοποιείται σε:

Ξενοδοχεία

HOTELS

Γραφεία

OFFICES

Bar

BAR

Εστιατόρια

RESTAURANTS

Συνεδριακούς χώρους

MEETING ROOMS

Καταστήματα

SHOPS

Κομμωτήρια

HAIR SALONS

Κέντρα αισθητικής

BEAUTY SALONS

Ιατρεία

MEDICAL CLINICS

Σπίτια

HOUSES

Δημόσιους χώρους

PUBLIC SPACES

Σχολεία

SCHOOLS
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Τεχνικά χαρακτηριστικά.

My Air Pure

Technical features.

Το My Air pure καθαρίζει και αποστειρώνει τον αέρα σε χώρους έως 50mq,
αθόρυβα και με μικρή κατανάλωση ενέργειας.

My Air Pure Tower

Τύπος πιστοποίησης
Declaration type

CE

CE

Μέγιστη επεξεργάσιμη επιφάνεια
Treatable space

50 m2

80 m2

Επεξεργάσιμος όγκος αέρα
Treated air volume

150 m3/h

230 m3/h

Μέγιστη κατανάλωση
Max consumption

10w

18w

Τροφοδοσία
Power supply

220/230v 50/60 hz

220/230v 50/60 hz

Κατάταξη μόνωσης
Insulation class

Classe II

Classe II

ένταση ήχου
Sound intensity

40 dBA

50 dBA

32

My Air Pure

1 κατηγορία G4 / G4 type
2 κατηγορία F7 / F7 type
φωτοκαταλυτικό φίλτρο / photocatalytic f.
6 μήνες (προτεινόμενη διάρκεια)
6 months (recommended duration)

κατηγορία G4 / G4 type
κατηγορία F7 / F7 type
φωτοκαταλυτικό φίλτρο / photocatalytic f.
6 μήνες (προτεινόμενη διάρκεια)
6 months (recommended duration)

Διάρκεια LED
LED duration

20.000 h

20.000 h

Λειτουργία LED UVC
LED UVC operation

275 nm

275 nm

Λειτουργία LED UVA
LED UVA operation

365 nm

365 nm

Ύψος / Height
Διάμετρος / Diameter

32 cm
20 cm

72,5 cm
20 cm

Βάρος
Weight

kg 5,6

kg 10,4

My Air Pure Tower
Το My Air pure καθαρίζει και αποστειρώνει τον αέρα σε χώρους έως 80mq,
αθόρυβα και με μικρή κατανάλωση ενέργειας.
My Air pure sanitizes purifies the air in rooms up to 80 square meters, silently
and with limited energy consumption.

20

Σύστημα φιλτραρισμού αέρα:
Air cleaning system:
Φίλτρο 1 / Cleaner
Φίλτρο 2 / Cleaner
Φίλτρο TiO2 / TiO2 filter
Διάρκεια φίλτρου εξόδου
Cleaner duration

20

My Air pure sanitizes purifies the air in rooms up to 50 square meters, silently
and with limited energy consumption.

Υλικό
Material
Φινίρισμα
Finiture

αλουμίνιο

αλουμίνιο

εποξειδική βαφή σκόνης σε φούρνο
oven epoxy paint powder coating

εποξειδική βαφή σκόνης σε φούρνο
oven epoxy paint powder coating

Χρώματα
Colours

λευκό, μαύρο, μπλε σιέλ
white, black, ocean blue

λευκό, μαύρο, μπλε σιέλ
white, black, ocean blue

Καθαριστής και αποστειρωτής αέρμε a LED UVC και UVA και επιλεκτικά φίλτρα // Air purifier and sanitizer with UVC UVA LED and selective filters

72,5

Διαστάσεις:
Sizes:
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Εξατομείκευσε το δικό
σου My Air Pure

Personalize your My Air Pure
Η εμπειρία μας και οι συνεργασίες μας με

Μπορούμε να αναπτύξουμε μοναδικά

Μπορούμε επίσης να σχεδιάσουμε έναν

Our experience and collaborations with

We can develop unique projects for

Up to the point of designing a sanitizer

διεθνούς

μας

σχέδια για εταιρείες που θέλουν να

καθαριστή και αποστειρωτή αέρα που

nationally and internationally renowned

companies that want to use our product in

and air purifier that becomes a piece of

επιτρέπουν να προτείνουμε μια χρήσιμη,

χρησιμοποιήσουν το προϊόν μας ως

γίνετε έπιπλο, διακοσμητικό στοιχείο

designers allow us to propose a useful,

the promotional item sector, loyalty and

furniture,

ασφαλή και αποδεδειγμένη επιστημονικά

προωθητικό προϊόν ή σε προγράμματα

design, μια λάμπα ή έπιπλο γραφείου.

safe

and

loyalty programs.

object, a lamp, a home or office furniture

συσκευή με σχήματα, χρώματα, υλικά

loyalty.

with

shapes,

Or create a product that enhances the

accessory.

που καθιστούν ακόμα πιο μοναδικό και

Επίσης να δημιουργήσουν ένα προϊόν που

make My Air Pure even more unique and

αναγνωρίσιμο το My Air Pure.

θα αξιοποιεί το εταιρικό όνομα.

recognizable.

φήμης

σχεδιαστές
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scientifically proven
colors,

materials

device
that

a

decorative

and

design

corporate brand.
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Αναπνεύστε
με ασφάλεια
Αναπνεύστε
με ποιότητα

info@ actunibell.gr

