
 
   

  

 (HEPSنظام التنقية العالي الفعالية )
 Ingenious Air® Systemوحدة اختيارية كاملة لتنقية الهواء بفعالية عالية لنظام 

 

 ( بمفرده أو إلى جانب وحدات أخرى HEPSٌمكن استخدام نظام التنقٌة العالً الفعالٌة ) 
 .التدفئة و/أو التهوية و/أو التبريد لتوفٌر Ingenious Air® Systemلنظام 

 

Ingenious Air. "أحب نظام
®
 System  ففعالٌته رائعة ومستوى

 الراحة الذي ٌوفره بارٌع جًدا وطرٌقة تنقٌة الهواء ساعدت ابنتً حًقا."

 السيد كريس سيمونس، صاحب المنزل، المملكة المتحدة.

  The Ingenious Air Company ٌُعد
ًٌا لصالح  .Hi-Velocity UK Ltd اسًما تجار

 

 المالك -جو فالناغان 

 The Ingenious Air Companyشركة 
The Laindon Barn, Dunton Road 
Basildon, Essex SS15 4DB, UK 

 +544530 1268 44هاتف: 
 +153310 7815 44هاتف محمول: 

  برٌد إلكترونً:
joe.flanagan@ingenious-air.com. 

 

 ( بشكل كبيرIAQثالث تقنيات قوية لتحسين جودة الهواء في األماكن المغلقة )

 لمنزلك

 تحسٌن الصحة 

تقلٌل الحساسٌة 

.تحسٌن النوم 

 

 من انتشار كل  الملوثات الداخلية الثالثة المحمولة جًوا: يحد  

 

 البكتيريا المسببة
 لألمراض 

األمراض المعدٌة بما فً ذلك األنفلونزا 
ونزالت البرد والسل والجدري والمطثٌة 

 العسٌرة
 

2 

 الجسيمات 
 للحساسيةالمسببة 

تشمل غبار الطلع والجراثٌم الفطرٌة 
الغبار ووبر الحٌوانات األلٌفة وعثة 

 ودخان التبغ

1 

 المركبات العضوية 
 المتطايرة

تشمل أكسٌد النٌتروز وأول أكسٌد 
 الكربون واألبخرة والروائح الكرٌهة

3 

 العفن

 البكتيريا

 الغبار

 الوبر

 غبار الطلع

 الجراثيم

المركبات 

العضوية 

المتطايرة 

(VOCs) 

 الروائح

 الدخان

 هواء

 منعش

 ونظيف

 ونقي

 لمكان عملك

تقلٌل معدالت الغٌاب 

زٌادة اإلنتاجٌة 

 الوظٌفة المعرفٌة.تحسٌن 
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 Ingenious Air® Small Duct Systemنظام 

 " Air Conditioning Product of the Yearالنظام الفائز بجائزة "

 )منتج تكييف الهواء لهذا العام( في المملكة المتحدة

 RACمن مجلة  2015جوائز صناعة التبريد للعام 
 

  544530 1268 44+للحصول على عروض األسعار مجاًنا، اتصل بنا الٌوم على الرقم 

 info@ingenious-air.comأو عبر البرٌد اإللكترونً 

    .www.ingenious-air.comلمعرفة المزٌد من المعلومات، تفّضل بزٌارة الموقع          

 م تدرًٌبا كامالً حول التركٌب.نقدّ 
 

 المطاعم∙ المختبرات ∙ الشقق السكنٌة ∙ المنازل الفاخرة ∙ منافذ البٌع بالتجزئة ∙ المنشآت الطبٌة ∙ الفنادق ∙ المكاتب 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 المشكلة:
المرموق فً لندن قلقة بشؤن جودة  Park Laneكانت صاحبة هذه الشقة الكبٌرة المكّونة من ثالث غرف والواقعة فً شارع  

 الهواء السٌئة فً المدٌنة. وكانت تعً جًٌدا كٌف تتؤثر جودة الهواء فً األماكن المغلقة بتلّوث الهواء الداخلً والخارجً على السواء،
 ماكن المغلقة على الصحة. كما كانت على دراٌة تامة بالتؤثٌرات السلبٌة المحتملة التً ٌمكن أن تخلّفها جودة الهواء السٌئة فً األ

ٌّن أًٌضا  وبما أّن الشقة كانت تحتوي على وحدة تكٌٌف وتدفئة للهواء، كانت بحاجة إلى نظام ٌوفّر فقط تنقٌة للهواء لتنظٌفه. وتع
 توفٌر نظام قادر على حل مشكلة المساحة الضٌقة للغاٌة المتاحة لألنابٌب.

 

 الحل:
HE-71 Ingenious Airتم تركٌب نظام  

®
 Small Duct System  ٌّز بمواصفات عالٌة )مزّود بؤنابٌب صغٌرة( واحد ٌتم

وقد تم توجٌه األنابٌب عبر روافد األرضٌة لحل مشكلة المساحة الضٌقة. أما وحدة تداول  لتنقٌة الهواء، ولكن بدون تدفئة أو تبرٌد.
اء الُمنقّى إلى األسفل بشكل عمودي وصوالً إلى أنابٌب الهواء )الوحدة األساسٌة للنظام(، فتم وضعها بشكل مقلوب لتوفٌر الهو

األرضٌة. تنتهً أنابٌب األرضٌة عند منافذ الهواء المشقوقة المثّبتة فً حواف الجدار، مما ٌوفر الهواء النقً لكّل الغرف. وفً 
 ً الجدران.الحمامات ٌتم توفٌر الهواء النقً أًٌضا عبر منافذ الهواء التً تم وضعها عند مستوى عاٍل ف

 

 النتيجة:
The Ingenious Airٌعمل نظام 

®
 Small Duct System الهواء فً األماكن المغلقة وتنقٌته بلطف.  على إعادة تدوٌر 

، التً قد تإدي إلى أمراض صحٌة على المدى القصٌر والطوٌل، فهو ٌزٌل كل الملوثات الخطٌرة الثالثة للهواء فً األماكن المغلقة
 وهً:

 

( بما فً ذلك أكسٌد النٌتروز وأول أكسٌد الكربون واألبخرة VOCالمرّكبات العضوٌة المتطاٌرة السامة المحمولة جًوا ) .1
 والروائح الكرٌهة الصادرة من عوادم السٌارات.

البرد  مٌكرون( التً ُتسبب األمراض المعدٌة بما فٌها األنفلونزا ونزالت 00001البكتٌرٌا والفٌروسات المحمولة جًوا ) .2
 والسل والجدري والمطثٌة العسٌرة.

 الجسٌمات المحمولة جًوا التً ُتسبب الحساسٌة بما فً ذلك غبار الطلع وعثة الغبار ودخان التبغ.  .3
 

ٌسمح التحكم فً سرعة المروحة بالتبدٌل بٌن إعداد السرعة العالٌة عندما تكون الشقة غٌر مؤهولة وإعداد السرعة المنخفضة أثناء  
إشغال الشقة. عند السرعة المنخفضة للمروحة، ٌتم سحب الكمٌة الكاملة للهواء فً الشقة عبر وحدة التنقٌة كل أربع ساعات تقرًٌبا، 

ستة تغٌٌرات كاملة للهواء فً الٌوم. أما خالل األوقات التً تكون فٌها الشقة غٌر مؤهولة، حٌث تتراكم الروائح  أي ثمة ما ٌقارب
 عادًة، فٌزداد ذلك إلى ما ٌقارب تغٌٌر واحد للهواء كل ساعة.

 

 توفر شقة لندن المركزٌة بٌئة أنظف وأكثر صحًة.   
_________________________________________________________________________ 

 

 دراسة حالة
 للحصول على مناخ مثالي في األماكن المغلقة

 الفوائد الرئيسية
 إزالة األنواع تعمل المواصفات العالٌة لتنقٌة الهواء على

الثالثة كافًة للملوثات الخطٌرة فً األماكن المغلقة، التً قد 
 ُتسبب أمراًضا على المدى القصٌر والطوٌل.

.تزٌل الروائح الكرٌهة 
 ًأنابٌب صغٌرة ومرنة تّتسع فً األماكن الضٌقة الت 

 ال ٌمكن لألنابٌب القٌاسٌة الوصول إلٌها.
 جمٌل مناسب للتصامٌم تتمٌز منافذ الهواء الخفٌة بمظهر

 الداخلٌة.

 
 

 تنقية الهواء هي الخيار الوحيد لشقة لندن الفاخرة
 

http://www.ingenious-air.com./

