Therapy Air ION Levegőtisztító berendezés
tesztje
Aki a tökéletes levegőtisztító keresése közben rábukkan a Therapy Air ION készülékre, rögtön
felmerülhet számára a kérdés, hogy vajon a többi gyártó miért nem ezt az átfogó
tisztítókoncepciót alkalmazza saját termékei esetében? Hiszen a Therapy Air ION Levegőtisztító
berendezés nagyon ígéretes, és egy átfogó szűrőrendszer segítségével a legjobb minőségű áru.
Szinte semelyik másik termék nem volt a tesztünk során ennyire sokoldalúan bevethető, mint a
Therapy Air házából származó fénylő meteor.
Csomagolás és kiszállítás
Amikor a csomag megérkezett a teszthez, első pillantásra meglepődtünk. Hiszen amit a
csomagolás mutat, kibontás után az mutatkozik meg újra: A Therapy Air ION levegőtisztító
berendezés az amerikai mérnökök egy igazi ékszerdarabja, a zseniális csomagolás egy
futurisztikus dizájnt takar. Ütődés és karcolás ellen tökéletesen véd, illetve mellékeltek hozzá egy
alapos, mindentudó, több mint 10 nyelvű használati útmutatót is. Ez alapján az egyes részek
néhány lépésben összeszerelhetőek, és a berendezés használatra kész.
Felhasználási lehetőségek
A Therapy Air ION levegőtisztító berendezés nem csak a szokásos hálószobai használatra
alkalmas. A levegőtisztító a nagy ventilátor segítségével képes nagyobb területek megtisztítására
is, mint például a nappali vagy a bejárati területeket, akár 130 négyzetméterig.
Itt lendül akcióba a külön ehhez a modellhez megalkotott szűrőrendszer. Ennek segítségével
nem csak a tavasszal és ősszel szokásos pollenek, hanem egyéb koszok, mint például állati szőr
vagy atka is eltávolítható a levegőből.
Különösen alkalmas arra, hogy díszes dizájnja révén természetes eleganciával egy helyiség értékét
érezhetően növelje, mindemellett a Therapy Air ION levegőtisztító berendezés nagy
hatékonysággal dolgozik azon, hogy a szoba klímáját jobbá tegye.
Különösen azokban a munkafolyamatokban éri meg a Therapy Air ION levegőtisztító készüléket
alkalmazni, amik szüntelen erős szaggal járnak, és amiket a szellőztetés negatívan befolyásol.
Ezért különösen hasznos ez az eszköz fogászati rendelőkben, kozmetikai stúdiókban,
hotelekben, éttermekben. De akár a magánéletben, vagy hagyományosabb munkahelyeken,
akár nagyobb irodahelyiségekben is képes arra a Therapy Air ION levegőtisztító berendezés, hogy
nem csak a helyiség, hanem a szervezet klímáját is jobbá tegye.
Alkalmazás

1. helyezett
levegőtisztító
1,1 (nagyon jó)

Ügyfélértékelés: 
Részletek a termékről
• A termék súlya: 9 kg
• Súlya csomagolással együtt: 10 kg
• Méret: 54,4 x 18,1 x 51,0 cm
• Szűrők: 5
Előnyök
• nagyon halk (30 dB)
• egyénileg szabályozható
• nagyobb helyiségekben is használható
(130 m²-ig)
• magas feldolgozási minőség
• masszív ház
• elegáns, modern dizájn
• rövid idő elteltével érezhető eredmény
• alacsony áramfogyasztás
Hátránya
• magas beszerzési ár

A készülék csatlakoztatása gyerekjáték, a távirányító használata pedig az egyénileg szabályozható gomboknak köszönhetően több mint
egyszerű. A gyakorlati teszt során csak a hozzá kapott szűrőt kellett az egy kattintással nyitható eszközbe beleilleszteni. Ezután a Therapy Air
ION Levegőtisztító berendezést egyszerűen a 230 Voltos konnektorba kell csatlakoztatni, és a Power gomb segítségével elindítani. Ami
számunkra elsőként feltűnt a teszt során, az az alacsony áramfogyasztás nem csak a termék használata közben, de alapállapotában is. Egy
kiváló motor, egy intelligens érzékelő-, és szabályozó rendszer tűnik ki. Extrém alacsony, 30 decibellel a Therapy Air ION Levegőtisztító
berendezés az egyik leghalkabb modell a tesztelt piaci szereplők közül.
Működés a gyakorlati teszt során
A Therapy Air ION Levegőtisztító berendezés ideális 35 – 130 négyzetméteres helyiségekbe, ezáltal széles körben használható.
A szűrőrendszert az amerikai gyártó egy okos technológiára építi. Évekig tartó kísérletek során javították és finomították. Ezáltal az Therapy Air
egy speciális öt lépcsős szűrőberendezéssel bír. Öt, egymás mögé helyezett, különböző átmérőjű szűrő a különböző méretű por részecskéktől
tisztítja meg tartósan a levegőt.
Ennek során kerülnek bevetésre a levegőtisztítóknál megszokott textilszűrők. Finoman szőtt anyagukkal többször használathatóak. Gond nélkül
lehet meleg vízsugárral tisztítani, és a napon megszárítani, majd újra használni. Az öt lépcsős szűrés egy része még egy szénszűrő rendszert is
tartalmaz.
Ez képes arra, hogy kellemetlen szagokat megkössön és semlegesítsen, mint például konyhai gőzök, vagy a cigarettafüst. Könnyed mozdulattal
kivehető a készülékből, és bizonyos időközönként cserélni kell.
Ezen kívül tartalmaz egy úgynevezett HEPA szűrőt. Amikor allergiások hosszabb időt zárt helyen töltenek, allergiás reakció léphet fel a felkavart
házi por és a legkülönfélébb allergének keverékével szemben. Ennek egyik megelőzési módja, hogy minden textilfelületről lemondunk, úgy, mint
szőnyegek, kanapébevonatok, függönyök, ágyneműk. Itt is segíthet a Therapy Air ION Levegőtisztító berendezés. A készülékbe épített HEPA szűrő
képes arra, hogy mikroszkopikus méretű részecskéket is kiszűrjön a levegőből, ezáltal a levegő allergéntartalma drasztikusan lecsökken.
Az előszűrő térhódítása
Egy további kimagasló rész az elektrosztatikus előszűrő. Ez a belső terekben elektrosztatikusan gondoskodik arról, hogy a nagyon nagy
részecskék ne kerüljenek a fő szűrőbe, és meggátolja, hogy egy eldugulás a finomabb por kiszűrését megakadályozza. Ennek során az állati
szőröket, rostszálakat és korpát is egyaránt kiszűri egy különálló tárolóba.
Ezen kívül az előszűrő tartalmaz egy speciális ezüstbevonatot. Ez felel azért, hogy a készülék ezen részén ne tudjanak a baktériumok és
vírusok hosszú távon megtelepedni. Ezek tehetőek felelőssé azért, hogy a legtöbb szűrő és tisztító berendezés hosszú távon büdösödni kezd, és
kellemetlen szagot áraszt – ami ezzel a technológiával elkerülhető.

Emellett egy külön szűrőt fejlesztettek ki, ami ezüstből, apatitból és egy antibakteriális hatóanyagból áll. Ez az utolsó lépésben még a
megmaradt baktériumokat és szagot okozó anyagokat eltávolítja.
További különlegesség az automatikus szűrőcsere rendszer. Ez megmutatja, hogy a szűrőrendszer mely tagja szorul hamarosan cserére, és hol van
még „játéktér”. Érzékeny szenzorok garantálják, hogy a szűrők optimális teljesítményt nyújtsanak.
Garancia és jótállás terén a Zepter megelégszik a törvényi előírásokkal. Ezen felül a Zepter az első két éven belüli garanciális ügyekben a szakma
előtt igen nagyvonalúként ismert.
Technikai adatok és tények:
• Teljesítménye átlagosan 47 Watt
• Átlagos áramhasználata: függ a fokozattól, akár 200 Watt is lehet
• Feszültség: 220 - 240 Volt, 60 ill 50 Herz
• Hangerősségnél 23 és 46 decibel közötti értékek voltak,
fokozattól függően
• Használati szintek: öt különböző programerősség 1-től a
turbófokozatig
• Automatikus szűrőcsere mutató rendszer

A gyártó szerinti tipikus cserélési időközök:
• Antibakteriális előszűrő rendszer: 6-9 hónap
• Hepaszűrő: 6-9 hónap
• Antiallergén ezüstszűrő: 9-12 hónap
• Aktív szénszűrő: 9-12 hónap
• Elektrosztatikus előszűrő: 6-9 hónap

Összegzés
Szinte nincs másik szűrőrendszer, ami olyan magas minőségű szűrést eredményez, mint a Zepter Therapy Air 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 Therapy Air 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 Therapy Air iON levegőtisztítója nagyobb helyiségekben is bevethető, és még ott is garantálja folyamatosan a jó klímát.
Nem éppen olcsó, de minden egyes Forintot/Eurót megszolgál a gyártó ezzel az innovatív berendezéssel, ami a magas ráfordítással és technikai
knowhow-val a levegőtisztító piacon lehetséges.
Teszteredmény:
Funkció sokszínűsége: 5/5 ◆ Hatékonyság: 5/5 ◆ Ár-érték: 4/5
Eredmény: 1. helyezés a legjobb eredmény és a legmagasabb komfort okán
a Therapy Ion megérdemelten teszt győztes.
Eredeti nyelvű forrás: http://www.expertentesten.de/therapy-air-ion-luftreinigungsgeraet-test/

