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50 годишен опит в 
обслужването на клиенти

Произведено в Италия Според конкретните нужди Грижа за клиента

Изследване в САЩ, публикувано в един от 

последните издания на списание Science, 

показва, че замърсяването на въздуха може 

да доведе до генетично увреждане на 

мъжките зародишни клетки, наследени от 

следващите поколения. Частиците са 

вещества, които се генерират от процеса на 

горене на автомобили, фабрики и големи 

инсталации за изгаряне; Също е 

установено, че тези въглеводороди имат 

канцерогенен ефект и че те могат да 

взаимодействат с ДНК като го 

модифицират. Новите открития на това 

проучване, ръководени от биолози от 

канадския университет в Хамилтън, 

включват откритието, че замърсяващите 

агенти влияят на репродуктивните клетки, 

причинявайки и незаличими щети, 

предавани на потомството.

Нашите техници и продукти могат да 
отговорят прецизно на клиентските 
нужди като създават продуктите според  
нуждите им.  Всички етапи на 
производствения процес се провеждат в 
рамките на компанията.

Формалдехид, бензен, азотен диоксид и 

прахови частици са опасни за здравето и 

те са по-близо, отколкото си мислите. Те 

често присъстват в домовете ни. Те могат 

да имат много сериозни последици: 

дерматит, дразнене на очите и гърлото, 

главоболие и дори смърт. Световната 

здравна организация заявява, че 

излагането на замърсена среда в закрити 

помещения причинява приблизително 

четири милиона смъртни случая по целия 

свят.

За Generalfilter, клиентът винаги е в 
основата на всеки бизнес процес.  За нас 
основополагащо е да го опознаем, да 
разберем неговите искания, за да 
изградим един дългосрочен контакт. 

Още през 1970 г. някои американски 

лекари наблюдават появата на алергии 

сред офис служителите с неефективни 

системи за кондициониране; тези 

симптоми бяха наречени „Синдром на 

болната сграда“. Неработещи 

вентилационни системи, филтрите, които 

не са заменени, когато е необходимо, 

вместо да пречистват въздуха, рециклират 

застоял въздух, който носи бактерии, 

токсични газове и други замърсители. 

Проучване на университета в Харвард 

доказа, че работата в среда с добро 

качество на въздуха подобрява 

познавателните функции на работниците, 

като по този начин повишава тяхната 

ефективност.

Произведено в Италия не е просто марка, 
а преди всичко философия: Вие избирате 
сертифициран продукт, избирате етично 
производство, избирате компетентност и 
иновации, избирате устойчив начин на  
живот и култура.

Проучванията показват

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ



General Filter, с над 50-годишен опит в областта на филтрацията 

на въздуха, е в състояние да удовлетвори и гарантира най-добрите 

технически и управленски решения в сектора на качеството на 

въздуха в закрити помещения (IAQ).

Пълна гама от филтри, от клас на ефективност G2 до U15, 

аксесоари и системи за филтриране на въздух, съчетани със 

сертифицираната гаранция за персонализирана услуга, при която 

качеството, гъвкавостта и ориентираната към клиента продукция 

са основните ценности на нашето производство.

Ден след ден, ние вярваме, че можем да подобрим света и околната 

среда, в която живеем, с твърдата сигурност, че въздухът, който 

дишаме, е много ценно предимство..

Именно за ради това ние продължаваме да инвестираме в 

разработване на нови продукти, сертифициране и човешкия 

капитал като слагаме в центъра устойчивостта и околната среда. 

GENERAL FILTER 
От 1965 г. на ваше разположение за подобряване 
на качеството на въздуха

Пречистватели на въздух в помещения 

Защо е важно да се пречиства въздуха?

Защото при някои обстоятелства 

вътрешната среда натрупва до пет 

пъти повече замърсители от тези на 

открито.

Използването на пречистватели на 

въздуха в домашна среда е особено 

подходящо за хора, страдащи от 

алергии и астма. Домашните 

пречистватели на въздух също са 

много полезни за хора с алергия към 

прах и за елиминиране на прахови 

акари и гарантират премахването на 

повече от

99% от тях.

Във въздуха откриваме:

• спори;

• плесени;

• акари;

• химически компоненти;

• полен;

• бактерии;

• вируси;

и обикновени прахови частици, които  се 

добавят към тези замърсители.

Само в 437 зърна прах може да има 

около 42 000 акари! В Италия около 40% 

от населението страда от алергии, астма 

и белодробни заболявания.

Високотехнологичните и сертифицирани 

пречистватели на въздух Generalfilter 

подобряват качеството на въздуха в 

болнични и здравни среди, клиники и 

лаборатории, вашата компания, офис и 

дом, но преди всичко, те подобряват 

качеството на вашия живот!



General Filter 
Нашето решение да направим въздуха пречистен и 
здравословен в помещенията. 

GF-PURE AIR

GF-PURE AIR е подвижно усройство, което пречиства въдуха в затворени 
помещения. Изключителната система филтрира и пречиства замърсения въздух, 
превръщайки го във въздух с отлично качество без замърсители, озон в околната 
среда и намалявайки токсичните, дразнещи и канцерогенни газове до нивата на 
комфорт.

Комплекта филтри с тествана ефективност осигурява 3 степени на филтрация: 
Предфилтър за груба филтрация, ХЕПА абсолютен филтър (ULPA 15) за 
елиминиране на микрочастици (вируси и бактерии) и изключителен филтър 
GRSystem, чрез който намалява газовете по отношение на комфорта благодарение на 
филтър с активен въглен, специално проектиран от нашите техници.

Предимства:

• Подобрено здраве.

• Подобрява дихателните проблеми и тези, причинени от алергии на пациентите.

• Първо преносимо пространство, където можете да вдишате 99,995% чист въздух.

• Намалява наличието на бактерии и алергени.

• Подобрява физическите показатели за намаляване на замърсяването с CO2.

• Намалява нивото на тежките метали.

• Елиминира озона в околната среда и намалява VOC до нивата на комфорт.

• Пречистване на въздуха в спортни зали, рехабилитации и почивка.

• Няма противопоказания или странични ефекти.

• Намалява риска от инфекциозни заболявания (вируси и бактерии).



Описание на продукта

В пакета на продукта ще намерите: 

- 1 бр. GF-PURE AIR

- 1 бр. ръководство за 
употреба

- 1 бр. електрически кабел

IИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЧАСТИ ОТ ОПАКОВКАТА

Задна част 

Фиксиран 
преден панел 

Подвижен 
заден панел

Чувствителен 
дисплей

Контакт 

Части на продукта

ХЕПА 
филтър

Вентилатор

GRSYSTEM

Префилтър



Приложение:

Най-важните приложения за GF Pure Air са всички онези среди, в които няма особено работещи и специфични системи 
за контрол на въздуха или където има VRF системи или само прости сплит системи, които дават горещ или студен въздух 
и най-много контрол на влажността, но не успяват за да се гарантира IAQ контрол..

•  Операционни зали и хибридни операционни зали (за да помогнат на системите за контрол на качеството на въздуха да 
попаднат в цялата стая в рамките на ограниченията, определени от EN ISO 14644).
• Инфекциозни или имунодепресирани отделения.
• отделения "Първа помощ".
• Отдели без инсталация за контрол на качеството на въздуха (в присъствието само на сплит система или само на 
отопление)
• Катедри за диагностика (ядрена медицина, радиология, лъчелечение, ... в които да се намали радиационният риск на 
операторите, които остават в контакт няколко часа)
• Лаборатории за анализи и проучвания.

• Амбулаторни клиники (Зъболекари, Естетика, Дерматолози, Ендоскопия, ...)
• Хранителни компании (Производствени площи, Складове, Бутилиране, Опаковка на месо, ....)
• Фармацевтични компании (Чиста стая, Складове, Изследователски отдели)
• Центрове (където присъстват само VRF или сплит система)
• Банкови офиси (където обикновено присъстват само VRF или Split система)
• Музеи и художествени галерии (където има картини и експонати с особена стойност и няма системи за контрол на IAQ, 
които да подпомагат по-добрия IAQ в отделни помещения или особено подходящи среди)
• Библиотеки (където има хиляди  книги и документи)



Префилтър

ХЕПА филтър 

Скорост

Таймер

GRSYSTEM

ON/OFF

Инструкции за употреба
Проверете символите, показани на тази страница, преди да 
продължите с използването на уреда: 

ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ПРОМЯНА НА ФИЛТЪРА
Посочва кой филтър трябва да бъде сменен (вижте 
инструкциите):
- Префилтър.
- GRSystem.
- ХЕПА филтър.
След смяна на филтъра натиснете бутона на филтъра, който е 
модифициран за 5 секунди, за да настроите брояча на „0“.

Класификация за груби, средни и фини филтри:

Класификация на груби, средни и фини филтри съгласно EN779: 2012 и преобразуване на ефективността от G1 в F9 според новия стандарт ISO 16890. От август 2018 г. ISO 16890 ще замени 
настоящата европейска и американска класификация, въвеждайки четири нови дефиниции за ефективност на ePM1, ePM2, 5, ePM10 и ISO, следвани от една процентна стойност, която показва 
тегловното количество прах, блокирано от филтъра.По-специално ePM1 се отнася до частици с размери между 0,3 µm и 1 µm, ePM 2,5 се отнася до частици, съдържащи между 0,3 µm и 2,5 µm, а 
ePM10 се отнася до частици, съдържащи между 0,3 µm и 10 µm, докато ISO-курсът се отнася до брутните нива.

Класификация за филтри EПA, ХEПA и ULPA съгласно EN1822-1: 2019

1. Скорост
Позволява настройването на дебита 
като използвате бутоните  “+” 

и “-“
- Спящ: 01

- Среден: 05

- Висок: 10 2.

2. Таймер
  Позволява да се изключва 

устройството на всеки  15 минути, 

използвайки бутон “+”; 

3. ON/OFF
Има следните функции: 

- Включване на устройството: 
двойно натискане на устройството
- Изключване на устройството: 
натиснете за 3 секунди
- Нощен режим (изключване на 
светлината на екрана): 1 натискане 
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