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OSRAM AirZing™ Mini
Globální pandemie koronaviru (Covid-19) mimo jiné způsobila, že si každý uvědomuje potřebu správné hygieny. Kabiny vozidel, ať už 
osobní, dodávkové nebo nákladní, jsou oblastí vyžadující zvláštní pozornost. Čištěním vzduchu ve vozidle získávají řidiči a cestující čerstvý, 
čistý vzduch. Čištění vzduchu může nejen eliminovat pachy, ale také odstranit bakterie a viry.

S využitím svých znalostí o ultrafialovém záření vyrobila společnost OSRAM  AirZing Mini, který ničí bakterie a viry a čistí vzduch v autech. 
AirZing Mini nasává vzduch a filtruje jej přes filtr s oxidem titaničitým, který v kombinaci se světlem UV-A vytváří fotonicko-katalytickou 
reakci  čistící vzduch.

AirZing Mini je navržen speciálně pro umístění v kabině vozidla, má malé rozměry pro snadné připevnění. Po připojení jednotka okamžitě 
začne nasávat vzduch, aby vyčistila prostor ve vozidle a snížila množství škodlivých bakterií a virů.  



 — Neustálé čištění a filtrace vzduchu během jízdy 
 — Ionizátor - pomáhá čistit vzduch 
 — Vybaveno LED zdrojem UVA
 — Filtr s oxidem titaničitým je omyvatelný - není třeba jej 
vyměňovat 

 — Nenápadný - tichý provoz a kompaktní velikost 

 — Zabíjí viry a bakterie, pomáhá vás chránit a zůstat v bezpečí 
při řízení ve vozidle 

 — Může přefiltrovat vzduch v typickém interiéru automobilu 
za přibližně 30 minut 

 — Eliminuje pachy, čistí vzduch
 — Nenáročná údržba, není třeba kupovat nebo neustále 
vyměňovat filtry

 — Flexibilní montážní polohy a bezpečné a snadné připojení 
k napájení

VLASTNOSTI

Jak funguje AirZing Mini

VÝHODY

*Ověřeno testováním v nezávislé laboratoři dle 18801-2015

Vir například H1N1
Alergeny například pyly
HCHO (formaldehydy)
Fotooxidace a fotoredukce, souběžně probíhající reakce, tj. degradace organického materiálu 
a destrukce živé tkáně a živé buňky v přítomnosti kyslíku

čistý vzduch

znečištěný vzduch

alergeny   HCHO   bakterie

Organická 
fotooxidace

H2O + CO2

UV-A záření
(360 - 370 nm)

O2 
aktivovaný 
kyslík  
(ozon O3)

viry viry

Mn+ (aq) ► M(s)
fotoredukce

Fotokatalyzátor
Titanium dioxidový filtr
(TiO2)

Rozklad kyslíku

hydroxylový 
radikál

Název výrobku Kód 
výrobku EAN kód

Rozměry 
výrobku  

(délka x šířka x 
výška (mm))

Hmotnost 
netto (g) Napětí Příkon Montáž Připojení Záruka 

(roky)

čistič vzduchu 
AirZing™ Mini 

LEDAS101 4062172173988 80 x 80 x 50 110 5 V 2 W
Magnet  

na ventilaci 
automobilu

USB - C 2

TECHNICKÁ DATA

Dodáváno s magnety a napájecím kabelem

Vzduch 
proudící  
ven

Magnet pro 
upevnění
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