
Air cleaner dapat diprogram via 
tampilan informasi ini, secara mudah 
juga dapat dioperasikan
menggunakan remote kontrol 
yang di sediakan.

Detektor gerak. Detektor infra 
merah, air cleaner akan nyala 
dengan otomatis saat dalam 
ruangan terditeksi ada gerakan.

Memprogram kecepatan kipas dan 
pengoperasian waktu. untuk lebih 
ekonomis dan tenang di siang 
hari pembersihan menyeluruh 
di malam hari.

FreeBreeze pilihan katrid aroma
ini dapat dengan mudah di pasang
pada VisionAir. Memberikan ektra 
aroma segar di udara.

Partikel < 0.01 mikron yang dapat 
masuk paru-paru dan ini dapat
masuk ke aliran darah.

Aplikasi ini khususnya untuk 
praktek dental, rumah sakit, pusat
penitipan anak dan industri pangan,
memungkin Anda untuk 
menstelirkan udara. lampur UV-C  
ini dapat membunuh bakteri 
beberbahaya, virus dan jamur.

Pilihan tambahan sensor debu 
untuk mengukur konsentrasi 
partikel debu dan air cleaner 
akan diaktifkan on dan off 
secara otomatis.

Polutan dalam ruangan sangat 

sering tidak di perhatikan. 

Sebagian zat tidak berbau dan 

tidak dapat telihat oleh mata 

telanjang, tetapi itu sangat 

berbahaya untuk kesehatan.

DiaDiagram disamping menunjukan 

berapa banyak partikel di udara 

dalam ruangan kita yang mungkin 

berbahaya. Jika anda tidak 

melakukan apapun udara yang 

tercemar ini dapat membahayakan 

kesehatan anda

Udara dalam ruangan 
dapat berbahaya 

Polusi paling berbahaya
yang tidak terlihat

Sekitar 80% waktu kita sangat sering 

menghirup udara dalam ruangan 

yang tercemar dengan segala jenis 

debu yang tidak menyenangkan dan 

gas berbahaya, partikel (halus), 

virus dan bakteri. Selain itu masalah 

yang dapat di yang dapat di temui dengan “bangunan 

berjamur”, asap tembakau dan odor 

yang mengganggu.

Orang-orang penderita asma, COPD,

penyakit kardiovascular, diabetes, 

lansia dan anak-anak yang sakit 

parah, tapi bahkan orang yang sehat 

pun dapat mengalami masalah pun dapat mengalami masalah 

kesehatan saat terpapar udara yang 

tercemar

kita habiskan

waktu dalam ruangan

MENCEGAH POLUSI UDARA DALAM RUANGAN
YANG MENGANCAM KESEHATAN ANDA



VisionAir Blue Line,
pembersih udara generasi baru

Berhenti memaparkan diri Anda, karyawan dan tamu Anda

terhadap partikel tak terlihat, debu polusi, bakteri, virus, alergen 

dan odor yang mengambang di udara sekitar.  

Bertanggung jawab dan memastikan kualitas udara 

yang baik dan sehat 

Vision Air Blue Line memudahkan anda, lebih efektif 

mengatasi masalah udara dalam ruangan anda. mengatasi masalah udara dalam ruangan anda. 

Tergantung pada ruangan dan spesifik polutan, 

VisionAir Blue Line menawarkan solusi sempurna untuk 

mudah pemasangan dan digunakan.  

 

Mengatasi masalah dengan efektif

VisionAIr Blue Line menawarkan anda tujuh versi untuk 

di pilih. Filter kombinasi yang unik ini mengarahkan ke tipe 

polusi udara yang berbeda. Anda juga dapat lebih selektif 

mengarahkan polusi yang menyebabkan masalah: 

• DustFree ada versi Universal dan Special untuk 

 menyingkirkan debu (halus) yang terlihat atau tidak.

•• MicrobeFree menyaring virus dan bakteri di udara.

• GasFree melawan gas berbahaya dan “jamur pada 

 bangunan” . 

• SmokeFree ada versi Special dan Global membersihkan 

 asap dalam ruangan merokok.

• OdourFree ada versi Universal dan incontience untuk 

 mencegah bau tidak menyenangkan dan mengganggu 

  yang bertahan di udara. 

 

Desain yang stylish VisionAIr Blue LIne cocok untuk setiap 

interior. pembersih udara yang canggih ini tidak bising dan 

mudah digunakan dalam pengoperasian. Dapat 

membersihkan lebih luas dan hemat energi. Pembersih 

udara generasi baru untuk kenyamanan yang optimal dan 

mudah di operasikan. 

VVisionAir Blue Line sangat cocok untuk instalasi pada plafon 

dan dinding. Anda juga dapat memilih versi berdiri standar. 

Semua filter VisionAir Blue Line telah memenuhi

standar ISO 16890 

kombinasi filter untuk kualitas 

udara dalam ruang yang optimal

udara dalam ruangan 

tersaring 

Lingkungan segar, kerja yang lebih baik

Pilihan combinasi filter yang unik Solusi yang tepat untuk setiap ruangan

Dapatkan udara bersih dalam ruangan, berkontribusi untuk 

kesehatan yang lebih baik dan kondisi kerja yang 

menyenangkan. Ini ada efek positif untuk produktifitas, 

absen karena sakit dan citra perusahaan Anda. Dalam 

lingkungan udara bersih dan segar dalam ruangan, orang 

lebih sedikit mengalami sakit kepala, lebih konsentrasi, 

kkepenatan dan iritasi sinus. 

Tidak penting apapun di kantor, ruang fotokopi, tempat 

penitipan anak, cafe, coffee shop, ruang perawatan, rumah sakit, 

praktek dental atau penataan rambut. Udara dalam ruang 

yang lebih sehat itu penting bagi semua orang yang bekerja 

dan mehabiskan waktu disana. 

Bernafas lega dan
peduli udara bersih

LINDUNGI KESEHATAN ANDA DAN 
PASTIKAN UDARA DALAM RUANGAN BENAR BERSIH 


