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pentru Puri�care și Oxigenare Aer
COMENTARII CLIENȚI

"Puri�catorul de aer Bio Turbo pe care l-am cumpărat mi-a ajutat foarte mult. Am 
instalat acest sistem în biroul meu și mă simt mai puțin obosit și congestionat, după o zi 
plină de lucru.

E uimitor."

"Suntem o familie cu doi copii și când ne-am decis să îmbunătățim calitatea aerului în 
casa noastră, la sfatul prietenilor apropiați, am cumpărat 1 puri�cator de aer Bio Turbo.

Îmbunătățirea calității aerului a fost atât de majoră  încât ne-am decis să investim  în 
alte 2 unități, câte una pentru �ecare dormitor.

Suntem mai mult decât complet mulțumiți cu bene�ciile rezultate din utilizarea acestor 
puri�catoare și recomandăm cu incredere aceste soluții pentru oricine are copii. "

"Am vrut să știiți că sunt foarte mulțumit de performanța puri�catorului de aer Bio Turbo 
achiziționat pentru sala noastră de sport.

După antrenament mă simt mult mai odihnit si energic."



Bene�cii

Tehnologie de ultimă oră

Elimină
99,5% din agenții patogeni din aer

Previne
expunerea la alergeni din aer, cum ar � mucegai și bacterii

Elimină
mirosurile neplăcute

Miatech este o echipă internațională de profesioniști care se străduiesc să pună în aplicare cele mai bune idei 
de pe piața de azi.
Clienții aleg produsele Miatech din cauza superiorității acestora, a suportului acordat clienților, precum și a 
soluțiilor inovatoare pe care le oferă. 
Produsele și serviciile noastre rămân de «ultimă oră» în evoluția noastră industrială.

Bio Turbo este o tehnologie patentată de curățare a 
aerului de tot felul de compuși organici aerobi. Bio Turbo 
ajută la prevenirea alergenilor de top cum ar � mucegai, 
bacterii și virusuri.

Descoperă Tehnologii

pentru Puri�care și Oxigenare Aer

Ceea ce diferențiază Bio Turbo de competitori este accesibi-
litatea și ușurința  în întreținere, �ind o soluție excelentă 
pentru toate aplicațiile.

Dacă doriți să împrospătați mediul cu aer curat, fără 
mirosuri și agenți patogeni aerobi, Bio Turbo este 
exact ceea ce aveți nevoie.

Tehnologia noastră brevetată are grijă de calitatea 
aerului prin eliminarea gazelor, a mirosurilor, a 
virusurilor și a bacteriilor.

De aceea, Bio Turbo este indispensabil în spitale și 
grădinițe - locuri in care nevoia de aer proaspăt și 
puri�cat este foarte importantă. De asemenea, Bio Turbo 
este cea mai bună soluție pentru îmbunătățirea calitații 
aerului la birou, în sala de sport sau chiar și dormitor.

Ce obțineți

PATENTED
T EC H N O L O G Y

Aplicații

Zone Rezidențiale
& Birouri Centre Fitness Spitale

Grădinițe
& Școli

MODUL BIO CLEANVENTILATOR

CAMERA DE OZON

FILTRU AER1

DEZMEMBRATOR DE CELULE

PLACĂ GENERATOARE DE OZON
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Descriere Tehnologie
ETAPA FILTRU AER

Filtrul de aer îndepărtează praful şi particulele vizibile din aer.

ETAPA DEZMEMBRATOR DE CELULE

Un produs chimic antimicrobian este aplicat pe suprafața unui 
dezmembrator de celule special conceput. Acesta acționează 
prin străpungerea și ruperea membranei celulelor din care sunt 
alcătuite acești agenți patogeni. Cu o rată de e�ciență de 99.5% + 
acest proces stopează dezvoltarea lor, distrugându-le celulele.

ETAPA CAMERA DE OZON

Această cameră folosește efectele pozitive ale ozonului de a puri�ca 
și împrospăta aerul. Ozonul este menținut în condiții de siguranță în 
această cameră de ozon și nu este dispersat în afara sistemului.

ETAPA MODUL BIO CLEAN

În această etapă �nală, este utilizat un catalizator pentru a 
transforma ozonul în oxigen curat. Catalizatorul crează o reacție 
de descompunere a moleculei de ozon în oxigen curat care este 
eliberat înapoi în mediul inconjurator.
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DESIGN
COMPACT
Necesar minim 
de spațiu 

COSTURI MICI 
DE ÎNTREȚINERE  
Filtrul de aer și placa 
de ozon se înlocuiesc 
o dată pe an

INDICATOR
ÎNTREȚINERE   
A�şează următoarea 
dată  pentru întreținere 

INSTALARE 
UŞOARĂ
Conectezi 
şi funcționează 


