
LUCHTREINIGER HEPA H14

MIA AIR



MIA AIR
Innovatie voor uw luchtkwaliteit

We blijven 90% van ons leven binnenshuis en toch is de luchtkwaliteit daar 10 keer meer vervuild dan buiten. 
Dit kan leiden tot gezondheidsproblemen en de kwaliteit van ons leven verminderen. Speciaal ontworpen 
om luchtverontreinigende stoffen te reinigen, biedt MIA Air een superieure luchtkwaliteit binnenshuis die de 
kwaliteit van het leven verbetert.

MIA Air meet continu de luchtkwaliteit zonder de 
kamertemperatuur te beïnvloeden. Dit verbetert de kwaliteit 
van het leven door de binnenlucht continu te reinigen met 
een frequentie die varieert naar gelang van de grootte van de 
ruimte en het aantal verontreinigende stoffen.

Dit is een van de meest performante toestellen met de 
mogelijkheid om een ruimte van 100 m2 (1075 sqft) gemiddeld 
2 * keer per uur te reinigen. 

* De gemiddelde plafondhoogte is 3 meter (9843 ft).

TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding
230 VAC, 50 / 60 Hz 
110 VAC, 50 / 60 Hz 

Energieverbruik 25 -105 W

Afmetingen (NET) | Gewicht
66x38x38 cm l 16 /18 kg 
26 x 15 x 15 inches l 35 / 40 lbs

Luchtvolume
160 à 900 m3 /h with 6 speed levels  
94 à 530 cfm with 6 speed levels  

Geluidsniveau <60 dB (A)

Luchtsensoren VOC, PM1 / PM2.5 / PM10, CO2,  Temperatuur, Vochtigheid

Afstandsbediening Kan op afstand worden bediend via Mia Air Mobile App

Beeldscherm Aanraakgevoelig, segment display

Actieve kool en HEPA filter specificaties
Voorfilter, actief koolstoffilter,
HEPA H14 (volgens norm EN1822:2019) > 99,999 % at > 0,3 µm

Beschikbare kleuren

VOC-efficiëntie

Benzeen
Formaldehyde
Ethylalcohol
Tolueen
Xyleen enz.



MIA AIR
Wat je het meest bedreigt is soms onzichtbaar

Met meer dan 30 jaar ervaring in luchtfiltratie, biedt MIA Air de nieuwste technologie in filtratie. MIA Air is 
ontworpen om u te voorzien van schone en frisse lucht door 99,999% van de ultrafijne deeltjes in de lucht op 
te vangen. Dankzij HEPA-filtratie, die uiterst kleine deeltjes opvangt, verandert MIA Air vervuilde lucht in enkele 
seconden in schone lucht.

Door chemische verontreinigende stoffen (VOC’s) 
in de lucht op te vangen met een actief koolfilter, 
vangt MIA Air chemische verontreinigende stoffen 
op en vermindert het risico op het ontwikkelen 
van gezondheidsproblemen veroorzaakt door 
luchtverontreiniging aanzienlijk. 

MIA Air HEPA filters en actieve koolfilters zijn «best 
in class» en bieden niet alleen een zeer efficiënte 
filtratie maar ook een langere levensduur.

HERSENENOGEN

DEELTJES DIE HET LICHAAM KUNNEN AANTASTEN

KEELNEUS

HARTLONGEN

NIERENLEVER

STOF STUIFMEEL ALLERGENEN HUIDSCHILFERS 
VAN DIEREN

MICRO- 
ORGANISMEN

SIGARETTENGEUR



MIA AIR
Ontworpen met een milieubewuste instelling

Met een minimale koolstofvoetafdruk is MIA Air energie-efficiënt en milieuvriendelijk. Dankzij de anti-allergische 
structuur levert hij frisse lucht op het maximumniveau. MIA Air is CE gecertificeerd, ontworpen voor de veiligheid 
van alle leeftijdsgroepen en heeft een vuurvaste ABS binnenstructuur.

Met de dashboards van MIA Air kunt u uw omgeving en die van uw dierbaren op 
een eenvoudige manier controleren, zowel handmatig als met de mobiele applicatie.

De mobiele app MIA Air geeft onmiddellijk informatie over de luchtkwaliteit in de 
ruimte en de levensduur van het filter, en geeft toegang tot alle parameters van het 
apparaat. Wanneer het tijd is om het filter te vervangen, kunt u met de mobiele app 
online bestellen met een automatische herinnering.

«UW LUCHT» WORDT GEREGELD MET DE MIA AIR APPLICATIE.

VERBETERT DE LUCHTKWALITEIT

De deactiveringsgraad van micro-organismen in het eerste uur van contact bedraagt 
99,98% * met ANTIMIC gecoate HEPA-filters.

*AATCC 100-2004 testmethode, % vermindering van Legionella Pneumophila, Sabanci Universitesi, 2012.

Deltrian International is de exclusieve wederverkoper in de Benelux en 
Frankrijk van MIA Air producten. Als u vragen heeft, neem dan contact 
met ons op, wij helpen u graag verder !

BESCHERM UZELF, VERTROUW OP DE FILTRATIE 
OPLOSSINGEN VAN DELTRIAN

Deltrian België 
Rue du Berlaimont 21A •6220 Fleurus - België 
+32 71 36 40 30 
www.deltrian.com

• Effectief tegen allergenen

• Milieuvriendelijk

• Gebruiksvriendelijk

• CE gecertificeerd

• Auto, Stil en Turbo mode

• MIA Air detectiesysteem voor 
 luchtkwaliteit (PM1, PM2,5, CO2, VOC, 
 vochtigheids- en temperatuursensoren)

• Vangt 99,999% van de verontreinigende 
 stoffen in de lucht op 
 (HEPA-filtratietechnologie)

• Ozonvrij 

• Gemakkelijk te verplaatsen met 
 verborgen wielen

• Laag geluidsniveau

• Touch screen met geïntegreerde 
 luchtkwaliteitsindicator

• Luchtvolumestijging tot 900 m/uur


