
Około 150razy *1

Wydajność odwaniania

Nie wymaga 
wymiany filtra

skuteczniej niż
oczyszczacz powietrza
(porównanie z konwencjonalnymi urządzeniami Fujitsu General)

Usuwa 99.9%
*2

*3

Zdolność usuwania bakterii

Oszczędny

bakterii unoszących się
w powietrzu

*1. Porównanie z naszym modelem oczyszczacza powietrza ACS-24NVU, zastosowanego do oczyszczania powietrza z zapachu uryny (zastąpionej amoniakiem), żywności
i nieprzetworzonych odpadków (sfermentowana soja zastosowana jako mieszanka zapachów). Natomiast około 50 razy większa skuteczność usuwania zapachów (badania 
własne) pochodzenia fekalnego (skatole i związki zapachowe). Testowano przy nieprzerwanie emitowanej woni. Obliczono na podstawie założenia, że współczynnik zrówno-
ważenia stężenia dla tej samej wytworzonej objętości z 10-krotnym stężeniem woni o intensywności klasy 1 jest odwrotnie proporcjonalny do wydajności usuwania zapachów.
*2. Jednostka badawcza: Centrum Nauk Środowiskowych Kitasato. Testowano metodą neutralizacji zapachów promieniami UV.
*3. Standardowo wystarczy umyć filtr w wodzie raz w roku i oczyścić odkurzaczem raz w miesiącu. (Częstotliwość czyszczenia może różnić się w zależności od warunków
panujących w pomieszczeniu. Wymiana może być również konieczna w zależności od warunków użytkowania.)

Komfort na codzień

DASY30S



Około

150

Skutecznie usuwa wszelkie zapachy
Skutecznie usuwa zapachy dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii usuwania nieprzyje
Jednocześnie realizuje efekt oczyszczania powietrza i usuwania bakterii, uprzyjemniając życie.

Skuteczne odwanianie i usuwanie bakterii
promieniowaniem o 3 długościach fali *4

System odwaniania
promieniami UV

Płytka z warstwą tlenku tytanu

Promieniowane UV o trzech długościach fali

Oczyszczanie powietrza
ozonem

 Wydajność odwaniania
 odw

Zdo
usuwani

PIERWSZY
NA ŚWIECIE

Powietrze jest czyszczone
                      gromadzenie 

Usuwa sierść zwierzęcą i większe
Filtr wstępny

Skuteczność oczy

*1. Urządzenie do domowego uzdatniania powietrza zaprezentowane po raz pierwszy 7 listopada 2005 roku. *2. Porównanie z naszym modelem oczyszczacza powietrza ACS-24NVU, zastosowanego do oczyszczania powietrza z zapachu uryny (zastąpionej amoniakiem), żywności i nieprzetwo-
rzonych odpadków (sfermentowana soja zastosowana jako mieszanka zapachów). Natomiast około 50 razy większa skuteczność usuwania zapachów (badania własne) pochodzenia fekalnego (skatole i związki zapachowe). Testowano przy nieprzerwanie emitowanej woni. Obliczono na podstawie
założenia, że współczynnik zrównoważenia stężenia dla tej samej wytworzonej objętości z 10-krotnym stężeniem woni o intensywności klasy 1 jest odwrotnie proporcjonalny do wydajności usuwania zapachów. *3. Jednostka badawcza: Japan Spinners Inspecting Foundation. Testowano metodą 
neutralizacji zapachów promieniami UV. *4. Generuje promienie o 3 długościach fali; wytwarzanie ozonu 185 nm; usuwanie bakterii 254 nm i aktywacja fotokatalityczny 365 nm.

Duża ilość ozonu wytwarzana przez 
promieniowanie (185 nm). Moc ozonu
powoduje rozkład cząsteczek
nieprzyjemnych zapachów. 

Składnik odwaniający   (ozon) emitowany 
z urządzenia, powoduje rozkład i usuwanie
nieprzyjemnych zapachów przenikających 
do pomieszczenia ze źródła ich powstawania.
Efekt odwaniania kawałka 
materiału przesiąkniętego 
zapachem dymu z 10 
spalonych papierosów. 

Odwanianie poprzez
fotokatalizę
Cząsteczki nieprzyjemnych zapachów
ulegają rozkładowi dzięki naświetlaniu 
płytki z warstwą tlenku tytanu (365 nm).

Usuwa pyłki, małe pasożyty, łupi

Filtr powodujący rozk
alergicznych, gromad

Usuwanie bakterii

Bakterie i wirusy odtrącane są przez światło
(254 nm) o 1600 razy większej sile usuwania
bakterii niż światło słoneczne.

Kurz Pasożyty
(martwe owady, odchody)

Metoda 6-stopniowej
intensywności zapachu
(komora testowa
o powierzchni 13,2 m²)
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Naturalne odwanianie

*1

Generowanie ozonu

Cząsteczki
nieprzyjemnych
zapachów

Cząsteczki
nieprzyjemnych
zapachów

Cząsteczki
bezwonne

Cząsteczki
bezwonne

Płytka z warstwą tlenku tytanu

od oczysz
(porównanie z
urządzeniami

Usuwa

bakterii un
w po

 99.
Usuwa przenikające zapachy

*5
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Filtr o strukturze plastra
miodu z funkcją katalitycznego
utleniania związków metalu

System automatycznej regeneracji
zdolności odwaniania

Zdolność odwaniania jest automatycznie regenerowana
dzięki wytwarzanemu ciepłu

Element grzewczy

Skuteczne odwanianie dzięki za- 
stosowaniu wysokowydajnego filtra
usuwającego nieprzyjemne zapachy

ność
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lność 
a bakterii Adsorpcja Rozkład

Zobrazowanie regeneracji filtra poprzez ogrzewanie
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Zmiana stopnia usuwania zapachów w czasie wykonywania operacji grzania
Zmiana stopnia usuwania zapachów bez aktywnego ogrzewania
30 minutowe ogrzewanie co około 12 godzin

 poprzez wydajne 
zanieczyszczeń

Ekonomiczne filtry powietrza 
nie wymagają wymiany.

 cząsteczki kurzu 1.
2.

Zmywalny. Nie wymaga wymiany

3.
4.

5.

Filtr wstępny
Filtr rozkładający substancje alergiczne, 
gromadzący kurz

Element grzewczy
Filtr o strukturze plastra miodu z funkcją 
katalitycznego utleniania związków metalu
Wyjątkowy filtr z aktywnym węglem drzewnym

Bezobsługowa, automatyczna regeneracja
zdolności odwaniania

Zmywalny 

1 2 3 4 5

Wymiana filtra nie jest koniecznaszczania powietrza

*5. Wytwarza ozon. Jakkolwiek, jego stężenie jest mniejsze niż stężenie występujące w środowisku naturalnym, np. w lasach. Efekt odwaniania różni się w zależności od kubatury pomieszczenia i stopnia wentylacji. *6. Jednostka badawcza: testowano na Uniwersytecie Shinshu 
wykorzystując do badań: martwe pasożyty i ich odchody, łupież zwierzęcy i mieszankę traw. *7. Standardowo wystarczy umyć filtr w wodzie raz w roku i oczyścić odkurzaczem raz w miesiącu. (Częstotliwość czyszczenia może różnić się w zależności od warunków panujących 
w pomieszczeniu. Wymiana może być również konieczna w zależności od warunków użytkowania.)     Zdjęcia i rysunki mają charakter poglądowy.     Substancje szkodliwe zawarte w dymie papierosowym (tlenki węgla) nie mogą być usunięte. 

Ostre zapachy są rozkładane do bezwonnych cząsteczek 
dzięki procesom adsorpcji i utleniania, realizowanym 
przez katalizator utleniający związki metalu i wyjątkowy 
aktywny węgiel drzewny. 

Zdolność odwaniania regenero-
wana przez ogrzewanie

eż zwierzęcy i inne substancje alergiczne.*6

ład substancji 

Zdolności utleniania i rozkładu sprzyja proces ogrze-
wania filtra przez 30 minut co 12 godzin.
Początkowa wydajność jest utrzymywana dzięki 
usuwaniu cząsteczek nieprzyjemnych zapachów 
przylegających do filtra.

Przywrócenie początkowej zdol-
ności odwaniania w 30 minut

Łupież psi
i koci

Pyłki
(trawa)

Automatyczna regeneracja
zdolności odwaniania

PIERWSZY
NA ŚWIECIE!

*1

czacza
 konwencjonalnymi
Fujitsu General)

oszących się 
9%

Cząsteczki nieprzy-
jemnych zapachów

Filtr o strukturze plastra 
miodu z funkcją katali-
tycznego utleniania
związków metalu.

Wyjątkowy filtr 
z węglem aktywnym

Cząsteczki 
bezwonne

*7

mnych zapachów przez ich rozkład.

skuteczniej

wietrzu

zący kurz



Możliwość obsługi na stojąco
redukuje obciążenie kolan
i pleców użytkownika.

Duże przyciski sterujące są podświetlane. Dodatkowo, stan 
pracy można stwierdzić na podstawie prostych dźwięków. 
Konstrukcja przyjazna użytkownikowi.

Panel obsługi 
dostępny bez 
konieczności 
schylania się

Różnorodne tryby pracy upraszczają obsługę
Tryb pracy

Przycisk START/STOP
Wskaźnik automatycznego
odświeżania filtra
Wskaźnik odwaniania promieniami UV

Tryb wysokiej mocy

[AUTO]
Uruchamiany automatycznie 
po wykryciu nawet najdelikat-
niejszych zapachów przez 
wysoce zaawansowany czujnik.

Wciśnięcie jednego przycisku na pilocie urucha-
mia maksymalny nawiew powietrza przez 30
minut. Funkcja szczególnie przydatna 
w przypadku niespodziewanych wizyt gości.

Tryb programatora czasu WYŁ.
Ponieważ praca zatrzymuje się automatycznie
po 1 godzinie, tryb ten jest wygodny np. w nocy. 
Uruchamiany w prosty sposób za pomocą pilota.

[QUIET]*
Znacznie cichsza praca. Niedokuczliwy
dźwięk nawet w czasie snu.

[HIGH]
Szybkie odwanianie silnym strumieniem powietrza.

DANE TECHNICZNE

ISO 9001
Certified number:09 100 79269

Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd.

ISO 14001
Certified number:104692

Dane techniczne mogą ulec zmianom bez uprzedzenia.

Dystrybutor :

653mm
(wysokość)

215mm
(głębokość)

274mm(szerokość)

Intensywność woni : 5.Bardzo silna woń  4.Silna woń  3.Woń łatwo wyczuwalna
2.Słaba ale wyczuwalna woń  1.Minimalnie wyczuwalna woń  0.Brak woni

0
0

:Domowy oczyszczacz powietrza ACS-24NUV :Naturalna eliminacja

Pilot 
bezprze-
wodowy
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Zapachy pochodzenia organicznego

Różnica stężenia 
około

(badania własne)
150 razy 

Różnica stężenia 
około

(badania własne)

*1*1 150 razy 

(Zmiana stanu rozproszenia wirusów
w pojemniku 1m³)Woń odpadków

:AIR DEODORISER DASY30S
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Porównanie wydajności odwaniania Stopień eliminacji wirusów

:AIR DEODORISER DASY30S

Duże przyciski sterujące
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Nadajnik sygnału
Przesyła sygnał do głównego urządzenia.

7

Przycisk zasilania
Wciśnięcie przełącza START i STOP pracy.

8

Przycisk pracy automatycznej

Przycisk pracy w trybie „HIGH”

Możliwość automatycznego dostosowania 
wydajności powietrza w oparciu o poziom 
nieprzyjemnych zapachów.

9

Ustawia tryb pracy na najwyższy poziom. 
(44dB w czasie pracy)

10

Przycisk pracy w trybie „QUIET”
Ustawia tryb cichej pracy. (Poziom dźwięku
w trakcie pracy 19dB)

11

1-godzinny automatyczny
programator czasu WYŁ.
Po godzinie pracy urządzenie wyłączy się
automatycznie.

12

Przycisk pracy w trybie wysokiej mocy
Pracuje z maksymalną mocą przez 30 minut, 
po czym powraca do wcześniejszych ustawień.

13
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Wyniki testu wysokiej wydajności

99.98%
usunięto

Nr modelu
Napięcie znamionowe
Tryby pracy
Wydatek powietrza (m3/min)
Dźwięk pracy (dB)
Pobór mocy (W)
Przestrzeń montażowa
Funkcja gromadzenia kurzu
Metoda usuwania zapachów

Metoda usuwania bakterii
Żywotność filtra

Czujnik
Napęd silnika
Programator czasu wył.

Masa
Montaż

Dł. przewodu zasilającego
Zabezpieczenia

Pilot

Wymiary zewnętrzne

Czujnik gazu
Inverter
1 godzina
Szer.: 274 Wys.: 653 Głęb.: 215 (mm)
6.4kg

Akcesoria

Zabezpieczenie nadprądowe (bezpiecznik)
Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem 
temperatury (termostat z auto. resetem).
Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem 
temperatury (bezpiecznik termiczny).

2m

Montaż na podłodze
(opcja montażu na wspornikach ściennych)

Filtr katalityczny: automatyczna regeneracja
Filtr gromadzący kurz: regeneracja przez umycie

DASY30S
220-240V 50/60Hz
AUTO, QUIET, HIGH, HI-POWER
Min. 0.8, maks. 3.0
Min. 19, maks. 45
Min. 11, maks. 35
~33m3 *W zależności od ilości źródeł zapachów
Filtr z włókniny, pleciony
Ozon generowany promieniami UV, 
filtr o strukturze plastra miodu
Eliminacja bakterii przez naświetlanie

UNIWERSALNA
KONSTRUKCJA

*1. Porównanie z naszym modelem oczyszczacza powietrza ACS-24NVU, zastosowanego do oczyszczania powietrza z zapachu uryny (zastąpionej amoniakiem), żywności i nieprzetworzonych odpadków (sfermentowana soja zastosowana jako mieszanka zapachów). 
Natomiast około 50 razy większa skuteczność usuwania zapachów (badania własne) pochodzenia fekalnego (skatole i związki zapachowe). Testowano przy nieprzerwanie emitowanej woni. Obliczono na podstawie założenia, że współczynnik zrównoważenia stężenia
dla tej samej wytworzonej objętości z 10-krotnym stężeniem woni o intensywności klasy 1 jest odwrotnie proporcjonalny do wydajności usuwania zapachów. *2. Jednostka badawcza: Centrum Nauk Środowiskowych Kitasato. Testowano metodą neutralizacji zapachów
promieniami UV.

*2

*Tryb QUIET 19dB, tryb wysokiej mocy 45dB.


