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وحدات تنقية الهواء٠٠
AC 600 | AC 400 | AC 200 | AC 50 | AC 40 | AC 30 | AC 20



 بشغفنا نصنع وحدات تنقية الهواء
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تم بالفعل دمج تقنية تنقية الهواء الفريدة هذه بنجاح                                                   

.يف املحطات الفضائية والصواريخ لتنظيف الهواء وتعقيمه للطاقم                                                  
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بشغفنا نصنع وحدات تنقية الهواءبي
  

،سيدي العزيز أو سيد�
 تقدم رشكتنا، عىل مدار ٣٠ عاًما حتى اآلن، جودة متميزة يف تصنيع األدوات اآللية، وحلول التعبئة والتغليف،

.¹ا يت¸ىش بقوة مع متطلبات السوق، مع الرتكيز بشكل خاص عىل الكفاءة واالستدامة والصداقة البيئية
 فقد ألهمتنا أفكار تنظيف الهواء التي عفا عليها الزمن مع تغيºات التنقية املتكررة واملكلفة، واألجهزة عالية
 الصوت جًدا لالستخدام اليومي، وتنتج نفايات خطرة، م¸ يجعلها غº مستدامة، إلعادة تطوير أنظمة تنقية

Áالهواء عالية الكفاءة عىل أساس التحفيز الضو.
 ك¸ يقدم "أرباك إير كلÄ" اإلجابة عىل عيوب تقنيات تنقية الهواء التقليدية. وأنظمة تنقية الهواء لدينا

.مناسبة لالستخدام يف كل من املناطق السكنية والعامة للرتكيب الثابت أو االستخدام املتنقل
 ك¸ نُعّزز الوعي البيئي من خالل نظامنا املستدام والخايل من الصيانة. وقد حددنا ألنفسنا، أثناء جائحة

 كوفيد -١٩، مهمة جعل نظام تنقية الهواء الفريد عايل الكفاءة، واملستخدم بالفعل يف السفر عرب الفضاء،
.متاًحا للجمهور

 وقد ثبُت أن أجهزتنا فعالة بنسبة تزيد عن ٩٩٫٩٩٪ ضد الفºوسات، وتحقق أفضل النتائج ضد جراثيم العفن،
 والبكتºيا، ومعظم مسببات الحساسية، وذلك بعد العديد من االختبارات التي أجراها معهد إس جي إس

.فريسنيوس، ومعهد فراونهوفر
 وتُستخدم أجهزتنا بالفعل يف العديد من القطاعات، من املدارس واملطاعم واملكاتب والعيادات الطبية وحتى
 املنازل الخاصة. وبالتايل، نهدف، من خالل تقنيتنا، إىل توفº جودة حياة أعىل خالية من جميع ملوثات الهواء

.العضوية مثل الفºوسات والبكتºيا وجراثيم العفن، والجراثيم أو حتى حبوب اللقاح
 ونود، عن طريق هذا الكتيب، أن نقدم لكم عاÚ من أجهزة تنقية الهواء لدينا، ونقدم لكم املزايا العديدة

.ونقاط البيع الفريدة

دبلوم هندسة (جامعة العلوم التطبيقية / إس يو)، دكتوراة فخرية. مارك أرينشتاين
الرئيس التنفيذي





أرباك ® إير كلÄ إيه يس
 جهاز تنقية الهواء للبيئات الهادئة

مثايل للغرف التي تصل مساحتها إىل 18 مرتًا مربًعا

ARPACK AC 20الطراز

ca. 12قدرة التنظيف القصوى باملرت املكعب / ساعة

18 الحجم األقىص املويص به للغرفة باملرت املربع

0انبعاث الضوضاء القصوى بالديسيبل   

 x 530 x 255 50أبعاد العرض × االرتفاع × العمق بامللم

5,6الوزن اإلج¸يل بالكيلو جرام

72 الحد األقىص الستهالك الطاقة بالوات

 تم ابتكار جهاز أرباك ® إير كلÄ إيه يس 20 باستخدام أحدث التقنيات التي ال مثيل لها، ويستخدم تحفيًزا ضوئيًا عايل الكفاءة يعتمد عىل الحمل الحراري
!لتنظيف الهواء يف غرفتكم بصمت عىل مدار الساعة

 وجهاز تنقية الهواء إيه يس 20 مناسب للبيئات الهادئة، مثل املنزل أو غرفة النوم أو غرفة األطفال أو غرفة املعيشة. وقد أنشأنا نظاًما ال يحتاج إىل صيانة لفرتة
 .طويلة جًدا، وذلك من أجل ض¸ن أن تكون منتجاتنا مستدامة وصديقة للبيئة قدر اإلمكان

.وعند طلب جهاز تنقية الهواء هذا، èكنكم الحصول عليه ومعه حامل أو كجهاز مثبت عىل الحائط

20









أرباك ® إير كلÄ إيه يس
وحدة تنقية الهواء األذë واألكê تعدًدا للوظائف لدينا

مثايل للغرف التي ترتاوح مساحتها بÄ ٣٠ و ٤٠ مرتًا مربًعا

ARPACK AC 30الطراز

40قدرة التنظيف القصوى باملرت املكعب / ساعة

40-30 الحجم األقىص املويص به للغرفة باملرت املربع

36انبعاث الضوضاء القصوى بالديسيبل   

240 / 357 / 304أبعاد العرض × االرتفاع × العمق بامللم

9,6الوزن اإلج¸يل بالكيلو جرام

50 الحد األقىص الستهالك الطاقة بالوات

 يتميز جهاز أرباك ® إير كلÄ إيه يس ٣٠ بتقنية مبتكرة وتصميم حديث. وهذا الجهاز هو أحد طرازات أرباك ® إير كلÄ األصغر التي توفر العديد من الوظائف

Äمختلف Äوقاعدة متوفرة يف ارتفاع ،î من مآخذ شحن يو إس Äلهاتفك املحمول مع اثن Áاإلضافية، مثل معطر الهواء املدمج، والشحن االستقرا.

 وèكنكم تجربة تقنية أرباك ® إير كلÄ. وبطريقته الهادئة وتصميمه الخالد، يعمل الجهاز عىل تنظيف الهواء يف منزلكم أو مكتبكم عند ٣٦ ديسيبل فقط - وهو

.أكê هدوًءا من املكتبة

.وتعمل هذه التقنية بطريقة مستدامة وصديقة للبيئة بشكل خاص

30





أرباك ® إير كلÄ إيه يس
جهاز تنقية هواء صامت يُستخدم يف البيئات الهادئة            

مثايل للغرف التي تصل مساحتها إىل ٢٨ مرتًا مربًعا

ARPACK AC 40الطراز

20قدرة التنظيف القصوى باملرت املكعب / ساعة

28 الحجم األقىص املويص به للغرفة باملرت املربع

0انبعاث الضوضاء القصوى بالديسيبل   

x 995 x 255 50أبعاد العرض × االرتفاع × العمق بامللم

10,6الوزن اإلج¸يل بالكيلو جرام

144 الحد األقىص الستهالك الطاقة بالوات

 بحد أقىص

 جهاز تنقية الهواء إيه يس ٤٠ هو جهاز تنقية الهواء األكرب حج¸ً واملزود بتقنية الحمل الحراري الصامت. وتصميمه غº املزعج بتقنية التحفيز الضوÁ املبتكرة
.مناسب باألخص للغرف األكرب والهادئة

 ويعترب جهاز تنقية الهواء إيه يس ٤٠ مناسبًا بشكل خاص ليس فقط ملناطق املعيشة والنوم، ولكن أيًضا لغرف العالج واالستشارات حيث ال تكون الضوضاء الخلفية
.املزعجة مرغوبة

 .يعترب جهاز تنقية الهواء إيه يس ٤٠ مثاليًا لالستخدام املستمر يف الغرف املزدحمة، وذلك باستهالكه املنخفض للطاقة وتشغليه الصامت

.ويتوفر جهاز تنقية الهواء إيه يس ٤٠ لدينا كوحدة مثبتة عىل الحائط أو بحامل

40









أرباك ® إير كلÄ إيه يس
جهاز تنقية هواء هادئ – حذر وقوي

مثايل للغرف التي تصل مساحتها إىل ٤٠ مرتًا مربًعا

ARPACK AC 50الطراز

100 / 40قدرة التنظيف القصوى باملرت املكعب / ساعة

40 الحجم األقىص املويص به للغرفة باملرت املربع

55 / 40انبعاث الضوضاء القصوى بالديسيبل   

425 / 70 / 500أبعاد العرض × االرتفاع × العمق بامللم

8,8الوزن اإلج¸يل بالكيلو جرام

80 الحد األقىص الستهالك الطاقة بالوات

.تم تعديل جهاز أرباك ® إير كلÄ إيه يس ٥٠ خصيًصا لصناعة الفنادق. ويوفر هذا اإلصدار ¹روحيتيه القويتÄ لكم االختيار من بÄ مستويÄ من األداء

 وèكنكم يف املستوى األعىل تنظيف الهواء يف غرفة متوسطة الحجم يف وقت قصº. وما يكفي من الوقت للتدبº املنزيل لتجهيز الغرفة للضيف الجديد. وبالطبع،
.تم تصميم جهاز تنقية الهواء هذا أيًضا للتشغيل املستمر

 يتوفر أرباك ® إير كلÄ إيه يس ٥٠ كوحدة مثبتة عىل الحائط. وهو جهاز مناسب بشكل مثايل لالستخدام يف املكاتب والعيادات الطبية، وصالونات تصفيف الشعر
.أو صالونات التجميل

.èكنكم االختيار بÄ التحكم اليدوي أو التحكم عن بعد

50









أرباك ® إير كلÄ إيه يس
وحدة متنقلة للتشغيل الهادئ املستمر           

مثايل للغرف التي تصل مساحتها إىل ٥٠ مرتًا مربًعا

ARPACK AC 200الطراز

80قدرة التنظيف القصوى باملرت املكعب / ساعة

50الحجم األقىص املويص به للغرفة باملرت املربع

36انبعاث الضوضاء القصوى بالديسيبل   

332 / 310 / 730أبعاد العرض × االرتفاع × العمق بامللم

23الوزن اإلج¸يل بالكيلو جرام

100 الحد األقىص الستهالك الطاقة بالوات

 يجمع جهاز تنقية الهواء إيه يس ٢٠٠ بÄ االبتكار والتصميم العميل وسهولة التنقل. وبهذا الجهاز èكنكم التمتع بأمان الهواء النقي يف مكان عملك، سواء يف املكتب
!أو عيادة الطبيب أو صالون الحالقة أو الفصل الدرايس. وتجعل متطلبات املساحة الصغºة والتشغيل الهادئ بشكل خاص هذه الوحدة حقيقية متعددة الوظائف

.ويتوفر جهاز تنقية الهواء إيه يس ٢٠٠ هذا مع مجموعة مختارة من التصاميم الجذابة الصديقة لألطفال

200









أرباك ® إير كلÄ إيه يس
 جهاز قوي متعدد االستخدامات

مثايل للغرف التي تصل مساحتها إىل ٨٠ مرتًا مربًعا

ARPACK AC 400الطراز

160قدرة التنظيف القصوى باملرت املكعب / ساعة

80-60الحجم األقىص املويص به للغرفة باملرت املربع

36انبعاث الضوضاء القصوى بالديسيبل   

644 / 310 / 730أبعاد العرض × االرتفاع × العمق بامللم

45الوزن اإلج¸يل بالكيلو جرام

180 الحد األقىص الستهالك الطاقة بالوات

 أرباك ® إير كلÄ إيه يس ٤٠٠ هو الحل للطلب الكبº عىل أجهزة تنقية الهواء يف الغرف األكرب مثل املمرات، وروضات األطفال، واملدارس، وامل¸رسات الطبية أو حتى
.املكاتب وقاعات الندوات

.ويجعله تصميمه األنيق ملفتًا للنظر يف أي غرفة

400









أرباك ® إير كلÄ إيه يس
جهاز بسيط ومتنقل وقوي. ويتمتع بحزمة طاقة             

مثايل للغرف التي تصل مساحتها إىل ٢٥٠ مرتًا مربًعا 

ARPACK AC 600الطراز

قدرة التنظيف القصوى باملرت املكعب / ساعة
400/750/1000

1200/1500

الحجم األقىص املويص به للغرفة باملرت املربع

38/42/45/48/52انبعاث الضوضاء القصوى بالديسيبل   

1075 / 438 / 1038أبعاد العرض × االرتفاع × العمق بامللم

180الوزن اإلج¸يل بالكيلو جرام

680 - 640 الحد األقىص الستهالك الطاقة بالوات

< 250

 ٩، ال يزيل الجهاز امللوثات مثلF يتمتع جهاز أرباك ® إير كلÄ إيه يس ٦٠٠ بالريادة يف عائلة أرباك ® إير كلÄ. فمع اثنÄ من فالتر الجسي¸ت املدمجة عالية الجودة
.البكتºيا والعفن وحبوب اللقاح والروائح والفºوسات فحسب، بل يزيل أيًضا الغبار الناعم الصغº مثل ميكرومرت واحد

 هذا هو بالضبط السبب يف أن أرباك ® إير كلÄ إيه يس ٦٠٠ مناسب بصورة خاصة لالستخدام يف املناطق الكبºة مثل رياض األطفال أو املدارس أو أماكن العمل
.أو املطاعم أو النوادي أو استوديوهات اللياقة البدنية

.وتتيح لكم شاشة اللمس الحديثة التحكم يف مستويات الطاقة الخمسة، واالختيار املسبق للوقت املتكامل

600











مستدام وموثوق وفعال بنسبة تزيد عن ٩٩٫٩٩ ٪ ضد الفºوسات
فعال للغاية ضد البكتºيا والعفن واأللدهيدات وما إىل ذلك.

سبع سنوات من التشغيل املستمر بدون صيانة بدون تغيº الفلرت .
تم اختبار الفعالية وتأكيدها من قبل " معهد إس جي إس فريسنيوس، تاونوسشتاين، ومعهد 

دبليو كيه آي فراونهوفر، برونزويك"
أداء متسق مع تشغيل هادئ 

ال توجد تكاليف للمتابعة 
 Äالتصنيع يف أملانيا – برل

ال يوجد تلوث بيئي بسبب فالتر هيبا أو مصابيح األشعة فوق البنفسجية 
تتوفر جميع وحدات تنقية الهواء بأربعة ألوان رال بيضاء نقية 

أزرق س¸وي، ورمادي إشارة، ورمادي جرافيتي   

•

•

•

•
•

•
•
•

•
•

 ملاذا يتعÄ عليكم اختيار األجهزة من أرباك؟

نظًرا لظهور جائحة كوفيد - ١٩ ومتغºاته، أصبح تنظيف الهواء املوثوق به والذي ال يحتاج إىل صيانة أمًرا
ً̧ بصورة متزايدة. لذا يأ� إلينا جهاز أرباك إير كلÄ ليضع لنا هذه املوثوقية دون الحاجة إلجراء صيانة مه

.منتظمة ومك لّفة

توفر أجهزة أرباك إير كلÄ، التي تتضمن تقنيات الطºان، إزالة صديقة للبيئة ومستدامة وفعالة للغاية للغبار
الناعم وامللوثات امليكروبيولوجية املحمولة جواً التي تسببها الفºوسات، والفطريات، والبكتºيا، والروائح

.واملواد املسببة للحساسية

،ال توجد عيوب للتقنيات التقليدية وامللوثة والقدèة املرتبطة بفالتر هيبا الباهظة الثمن والقابلة لالستبدال
واستخدام اإلشعاع فوق البنفسجي ذي الطاقة العالية املبيد، واملصابيح امللّو ثة بالزئبق، أو إطالق األوزون من

.تأ يّن الهواء
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تيجة اختبار معهد فراونهوفر دبليو كيه آي



خالصة
 Ú يتم الكشف عن األوزون خالل التجربة بأكملها بحد كمي قدره ١

.ميكروغرام / م٣

 ١٦٨٤٦ إلزالة الفورمالديهايد، DIN EN تم اختبار األجهزة وفًقا للمعيار
.وإن-هيبتان، واألسيتالديهيد، واألسيتون، والتولوين

 وبالنسبة لجميع املواد املختربة، فإن معدالت تسليم الهواء النقي
 (معدالت تسليم الهواء النقي) لجهاز تنقية الهواء أرباك إير كلÄ هي،
 دون استثناء، يف النطاق العلوي لألجهزة التي اختربها معهد دبليو كيه

 .آي بدون فلرت الكربون املنّشط





مصنع أرباك | اإلنتاج



أجهزة تنقية الهواء أرباك لدينا  
بالتقنية املبتكرة من السفر إىل الفضاء

 تتيح تقنية جهاز تنقية الهواء أرباك إير كلÄ لدينا الحد من تلوث الهواء
 امليكروبيولوجي بفعالية، وذلك دون عيوب التقنيات التقليدية املرتبطة بإطالق
 األوزون، واستخدام األشعة فوق البنفسجية القاسية، وفالتر هيبا باهظة الثمن

.والقابلة لالستبدال

 وال تحتوي أجهزة تنقية الهواء لدينا عىل بخار الزئبق، وال تجمع ملوثات الهواء
 العضوية (¹ا يف ذلك جميع أنواع البكتºيا الدقيقة)، وال تتطلب استبدال مكونات

 .التشغيل الرئيسة للتشغيل املستمر ملدة تصل إىل سبع سنوات

جهاز تنقية الهواء تيو من كارير كأساس للتقنية
 

 استناًدا إىل تقنية ~عدن ملوثات الهواء العضوية
Áالحاصلة عىل براءة اخرتاع عىل عنارص تحفيز ضو 

ºمصنوعة من زجاج الكوارتز املسامي تحت تأث 
 إشعاع األشعة فوق البنفسجية أ (٣٦٥ نانومرت) من

.الطيف الشميس



مخطط العمل

 امللوثات الرئيسة التي ~ت إزالتها

الفºوسات والبكتºيا وجراثيم العفن 
األلدهيدات (¹ا يف ذلك الفورمالديهايد) 

إسرتات وكيتونات 

1

3

خرز زجاجي 200 ن مخرز زجاجي مطيل بثا] أكسيد التيتانيوم

4
هواء

CnHm

ميكرو فلورا

 يتدفق الهواء بواسطة مروحة (١) أوالً من خالل فلرت الغبار (٢)، ثم عرب الجدار املسامي لعنرص الزجاج املحفز ضوئيًا (٣). ويتم امتصاص
 املركبات العضوية املتطايرة والبكتºيا والفºوسات املوجودة يف الهواء بواسطة فلرت التحفيز الضوÁ، وتتمعدن يف ثا] أكسيد الكربون وبخار

 .املاء تحت تأثº مصدر ضوء أشعة فوق بنفسجية ليد (٤)

2
O2  هواء

CO2 + H2O

H2O2 (Äوكسيد الهيدروجºب)

مواد مرسطنة حلقية غº متجانسة 
مسببات حساسية 



يوغانتا

حالة االستخدام: إيه يس 20
فقط اسرتخي، اشعر بالنسيم

والهواء النقي يف منزلك
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