


Ismerje meg a Zepter csoport megoldását 
a kristálytiszta beltéri levegőért!

A TherapyAir iOn légtisztítót független 
teszteken már többször választották 

Németország legjobb légtisztítójának, 
tanúsítvánnyal igazoltan eltávolítja a 

koronavírust a beltéri levegőből.
A TherapyAir iOn készülékre

5 év jótállást vállalunk.



TherapyAir iOn
A légtisztítók legújabb generációja

A Therapy Air® iOn a Zepter International légtisztító készüléke,

amely a hatékony és korszerű technológia segítségével tisztítja a

levegőt és hozzájárul az Ön számára is az egészséges környezet

biztosításához.

A Therapy Air® iOn igazi társ a mindennapokban.

A természetben zajló folyamatokat reprodukáló TherapyAir® iOn

multifunkcionális, korszerű, forma-tervezett, használata pedig

rendkívül egyszerű. Segítségével kristálytiszta levegőjű erdőben

érezheti magát.



A legkorszerűbb technológia és hatékonyság

A Zepter International kutatói és szakértői egy igazán innovatív

eszközt terveztek és alkottak meg az Ön számára.

A berendezés fejlett technológiát alkalmazva veszi fel a

küzdelmet számtalan, egészségre ártalmas veszéllyel szemben

annak érdekében, hogy közvetlen környezetünk élhetőbbé váljon.

A Therapy Air®iOn rendkívüli teljesítménye és technológiája

egyszerű kezelőfelülettel működtethető.

Egyetlen gombnyomással beprogramozhatja beállításait.

A Therapy Air® iOn ideális megoldás arra, hogy lakhelyünket

tisztán és biztonságosan tarthassuk: szűr, tisztít, a levegőt pedig

negatív ionokkal dúsítja.

A készülék fő részei:

▪ Ötlépcsős szűrő rendszer

▪ Negatív ion generátor

A szűrőrendszer és a negatív ion generátor együttes használata

rendkívül tiszta levegőt biztosít.



Ötlépcsős szűrőrendszer-kiemelkedő védelem

A Zepter TherapyAir® iOn 5 különféle légtisztító szűrővel

rendelkezik:

▪ Elektrosztatikus előszűrő (antisztatikus szűrő)

▪ Középszűrő (antibakteriális szűrő)

▪ HEPA-szűrő

▪ Ezüst allergiapajzs (antiallergén szűrő)

▪ Aktív szenes szagtalanító szűrő (aktív szénszűrő).

A különféle szűrőket a szűrőház fogja egységbe. Kis helyet

foglalnak és könnyen cserélhetők.

Az ötlépcsős szűrőrendszeren való áthaladás során a készülék a

legtöbb szennyeződést kiszűri.

Az egyes szűrök áthatolhatatlan falat képeznek a

szennyezőanyagok előtt.



1 - ELEKTROSZTATIKUS ELŐSZŰRŐ

(antisztatikus szűrő): eltávolítja a port, a penészt, a hajszálakat,
elhalt hámsejteket, kisállatok szőrét stb.

2 – KÖZÉPSZŰRŐ

(antibakteriális szűrő): eltávolítja a finom port, az egy mikronnál
nagyobb baktériumokat, a pollent stb., és védi a közvetlenül
mellette elhelyezett HEPA-szűrőt.

3 - HEPA-SZŰRŐ
HEPA-szűrőnk H13-as osztályú, amely eltávolítja a levegőben
keringő szennyezőanyagok (pl. por, pollen, penészgombák spórái,
füstrészecskék, poratka ürülék, vagy akár a tűzhelyek és
gépjárművek által kibocsátott káros gázok) 99,995%-át.

4 - EZÜST ALLERGIAPAJZS
(antiallergén szűrő): ezüst, apatit és antibakteriális hatóanyagok
keveréke, amely rendkívül hatékonyan szűrik ki a legionella
baktériumot, amely különösen a csecsemőkre veszélyes. A szűrő
páfrányfenyő (gingko biloba) levél kivonatot tartalmaz, amelyet
hatékonyan használnak az asztma, a tüdőbetegségek és a
keringési rendellenességek orvoslására, ezen kívül elpusztítja az
allergia okozóit, az influenza vírust és a baktériumokat.



5 - AKTÍV SZÉNSZŰRŐ
(aktív szénszűrő): hatékonyságának köszönhetően eltávolítja az
egészségre káros anyagokat és a kellemetlen szagokat.

A szűrőrendszer eltávolítja a légszennyezést okozó anyagokat, ezt
követően a megtisztított levegő a beépített iongenerátorba
kerül, ahol negatív ionokkal dúsul.

Légtisztító hatás
A TherapyAir® iOn csendesen és hatékonyan működik. Fejlett
technológiája és működési elvei révén használata rendkívül
egyszerű:
▪ a ventillátor a szűrőrendszer felé továbbítja a levegőt
▪ a megtisztított levegő áthalad a negatív ion generátoron és

negatív ionokkal dúsul
▪ amikor a negatív ion koncentrátum eléri a megfelelő értéket, a

negatív ionok és a levegőben keringő pozitív töltésű
porszemek valamint mikrobiológiai eredetű szennyeződés
részecskéi összekapcsolódnak

▪ a megnövekedett átmérőjű szennyeződés-részecskéket a
Therapy Air® iOn szűrőrendszere kiszűri

▪ a megtisztított levegőt a készülék visszafújja a légtérbe.



Akár a természetben

A Zepter TherapyAir® iOn ötvözi a légszűrés hatékonyságát a negatív

ionok jótékony hatásával.

A természetben keletkező negatív ionok úgy jönnek létre, hogy az

elektronok összekapcsolódnak a levegő semleges részecskéivel. A

TherapyAir® iOn generátora hasonló módon alkot negatív ionokat:

negatív elektródja feszültséget generál, a két elektróda közötti kisülés

áramot termel, és a pólusok között lebegő molekulák pedig negatív

töltést kapnak.

A negatív ionok semlegesítik a pozitív ionokat és azok káros hatását

az emberi szervezetre, ezáltal harmonizálják a bio-energia keringését,

normalizálják a szervezet működését, és javítják az általános

közérzetet.

A TherapyAir® iOn turbó fokozatban nagyságrendileg 220.000

negatív iont termel köbcentiméterenként; ez a szennyezésmentes

természetes környezetben (például egy hatalmas vízesés mellett)

található levegő iontartalmának kétszerese.

A többlépcsős szűrőrendszer és a negatív ionok kettős hatásának

köszönhetően a TherapyAir® iOn percek leforgása alatt friss, tiszta

levegőt biztosít az Ön otthonának. A készülék negatív ionokkal

dúsított tiszta levegőt bocsát ki, így járulva hozzá családja testi és lelki

egészségének megőrzéséhez.



Akár a természetben

A TherapyAir® iOn a Zepter International otthoni használatra készült

légtisztító készüléke, amely a hatékony és korszerű technológia

segítségével tisztítja a levegőt és hozzájárul az Ön egészségesebb

környezetéhez.

A készülék otthoni és irodai használatra egyaránt alkalmas. A bárok,

illetve éttermek tulajdonosai újabb okot adhatnak arra, hogy a

vendégek betérjenek hozzájuk.

A TherapyAir® iOn kiválóan használható akár otthon, akár az

irodában az allergiával, illetve az asztmával folytatott harcban. Ezen

túlmenően alkalmazható munkakörnyezetben, nagy forgalmú

helyeken, éttermekben, sportklubokban, mozikban, illetve

minden olyan helyen, ahol az emberek enni vagy dolgozni gyűlnek

össze.

Mindenek felett azonban otthoni használatra javasoljuk, mivel Ön és

családja itt tölti a legtöbb időt.

Végre mélyeket lélegezhet, élvezheti a levegő tisztaságát.

TherapyAir® iOn – nem légből kaptuk!



TherapyAir® iOn, az ideális megoldás légszennyezettség ellen

A készülék a légtisztító folyamatot ismétli, hatását így

folyamatosan tapasztalhatjuk.

Kiváló légtisztító hatás

A levegőben keringő szennyezőanyagok akár 99,995%-át kiszűri.

Erős szagtalanító hatás

A speciális szagtalanító szűrő eltávolítja az egészségre káros gáz

halmazállapotú szennyeződést, illetve a kellemetlen szagokat. A

készülék eltávolítja az illó, szerves anyagokat (toluén, benzol,

xylén, sztirol, formaldehid, ammónia, acetaldehid), illetve az

ecetsavakat (kivéve a szén-dioxidot és a szén-monoxidot).

Negatív ion-generálás

A nagy mennyiségű negatív ion friss levegőt biztosít a készülék

használójának.



Ezüst allergiapajzs

A speciális gyapotszerkezetű (nonwoven) alapanyagot ezüst-

apatit, legionella-ölő, antibakteriális bevonat borítja, amely

eltávolítja a baktériumokat és a legionella baktériumokat,

amelyek különösen a gyermekekre veszélyesek. A páfrányfenyő

(gingko biloba) kivonata hatékonyan távolítja el az allergén

anyagokat, az influenza vírust és a baktériumokat.

Turbó fokozat

Ha a légtér különösen szennyezett, a készülék turbó fokozatra

állítva gyorsított üzemmódban tisztítja meg a helyiség levegőjét.



Légies védelem

Végre mélyeket lélegezhet, élvezheti a levegő tisztaságát.

TherapyAir® iOn – nem légből kaptuk!

▪ A TherapyAir® iOn-t a formai letisztultság és a korszerű

kialakítás jellemzi. A formatervezett kezelőfelülettel ellátott,

keskeny készüléktest minden otthonnak stílusos kiegészítője

lehet.

▪ A TherapyAir® iOn burkolatának elegáns, mégis visszafogott

formavilága professzionális erőt és fejlett technológiát rejt.

▪ A légtisztítók új generációjának tervezésénél a funkcionalitás

mellett a forma is hangsúlyt kapott.

▪ A készüléket a megbízható működés és a stílusos kialakítás

jellemzi, emellett egyszerűen kezelhető.



Fejlett technológia - Korszerű kialakítás

A TherapyAir® iOn választható funkciói

Falra függeszthető keskeny kialakítás - A keskeny kialakítás

lehetővé teszi a készülék falra helyezését, így minden helységnek

dekoratív kiegészítője lehet. (Ez választható felszerelési mód)

Periodikus üzemmód - Ezt az üzemmód lehetővé teszi az

optimális beltéri levegő keringetést és a szennyező anyagok

azonnali eltávolítását.

Csendes üzemmód - A készülék a zavartalan alvás érdekében

automatikusan csendes üzemmódba lép. (Csökkentett zajszintű

éjszakai üzemmód)

Biztonságos kialakítás - Ha az elülső fedelet kinyitjuk, a készülék

automatikusan leáll. A szellőzőrács kialakítása a balesetmentes

üzemeltetést szolgálja.

Hangulatvilágítás - A kívánt színt a készülék fedőlapján található

kezelőpanelen választhatjuk ki.

Gyermek üzemmód - Csökkenthetjük a légkeringetés

sebességét, hogy megóvjuk a gyermekeket a megfázástól.

Távirányító - A távirányító az Ön kényelmét szolgálja.



Az Experten Testen független tesztjein
már többször választották Németország 

legjobb légtisztítójának



Nincs másik szűrőrendszer, ami olyan magas minőségű szűrést

eredményez, mint a Zepter TherapyAir iOn készüléke. A

különböző szűrőrendszerek, mint a Hepa-, ezüst-, aktív szén-,

előszűrő a készülék belsejében gondoskodnak a magas

munkakapacitásról és a szűrési lehetőségek széles köréről.

Ezáltal a házi por, állati szőr, textil részek mellett a legkisebb

allergén részek is kiszűrésre és tartós megszüntetésre kerülnek.

Különösen olyan professzionális terekben, ahol a dizájn és stílus

is keresett, jó választás a Zepter TherapyAir iOn levegőtisztító. A

modern és innovatív dizájn csinos külsővel ruházza fel ezt a

mindentudó berendezést, és felértékeli bármely helyiséget.

Alacsony áramfogyasztása és alacsony üzemi hangja az érzékeny

használóknak is kedvez. 25 és 130 négyzetméter között jól

terhelhető, ezáltal a Zepter TherapyAir iOn levegőtisztítója

nagyobb helyiségekben is bevethető, és még ott is garantálja

folyamatosan a jó klímát.

Nem éppen a legolcsóbb, de minden egyes forintot/eurót

megszolgál a gyártó ezzel az innovatív berendezéssel, ami a

magas ráfordítással és technikai know-how-val a levegőtisztító

piacon lehetséges.

A németországi Experten Testen független csapata







Több mint 10.000 db TherapyAir iOn

készüléket szállítottunk ki Európában 

miután a németországi

GUI-laboratórium igazolta, hogy 

hatékonyan kiküszöböli többek között 

a SARS-CoV-2 (CoVid-19) vírust is.



Éttermek, kávézók



Irodák, közösségi terek



Háziorvosi rendelők, kórházak



Óvodák, iskolák, bölcsödék



Lakások, otthonaink



Gyógyszertárak



Nyugdíjas otthonok
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Dr. Fekete Ferenc - a Heim Pál kórház
orvosigazgatójának ajánlásával.

Heim Pál
Országos Gyermekgyógyászati Intézet

5 db TherapyAir iOn készülék
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Visegrád

10 db TherapyAir iOn készülék

Az Év Hotele 2018 díj 1. helyezettje a Hotel Silvanus Visegrád is
a TherapyAir iOn-t választotta az újranyitáshoz.
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k Fővárosi Önkormányzat
Csarnok és Piac Igazgatósága

47 db TherapyAir iOn készülék

„A TherapyAir iOn használata allergiában szenvedő

munkatársaink beszámolója alapján a vártnál még

jobbnak bizonyult. Többségük a tünetek enyhüléséről,

illetve azok megszűnéséről számolt be.

Nagy megelégedésünkre szolgál a készülékek

működése és jótékony hatása, csak ajánlani tudjuk a

használatukat mindenkinek.”

Dr. Dénes Ákos

igazgató
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Petneháza

9 db TherapyAir iOn készülék

▪ Orvosi rendelő

▪ Óvoda, bölcsőde

▪ Védőnői szolgálat

▪ Gyerek játszóházPetneháza közel 2.000 lelkes 
község.
Az Északkelet-Nyírségben 
Nyíregyházától 40 km távolságra 
található.

4542 Petneháza, Magyar u. 2.
Gazdag Józsefné - polgármester

TherapyAir iOn készülékek

felhasználási helyei: 
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k Brumi Magán Óvoda
Budapest

6 db TherapyAir iOn készülék

„Mert a világ legfontosabb emberei a gyerekek.”
Mészáros Ibolya - óvoda vezető



Mert vannak döntések,
amikor nem engedhet a legjobb

megoldásból!


