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Why use an air purifier?
There is a lot of talk about smog in autumn and winter. It is the
result of accumulation of pollution from furnaces, car exhausts
or factories. The terrain and weather are also to blame - in places
located in the valley in windless weather, smog stays in place and
creates a huge dome above the city, which prevents the entry of
clean air.
Air purifiers remove benzopyrene, PM 2.5 and other dust present
in the air, which are hazardous to health. Dust and allergens are
also removed from the air to increase breathing comfort.
Dlaczego warto korzystać z oczyszczacza powietrza?
O smogu w porze jesiennej i zimowej mówi się bardzo dużo. Jest
efektem kumulowania się zanieczyszczeń pochodzących z pieców,
spalin samochodów lub fabryk. Winne jest również ukształtowanie
terenu i pogoda – w miejscach położonych w kotlinie (np. Kraków)
przy bezwietrznej pogodzie smog utrzymuje się w miejscu i tworzy
wielką kopułę nad miastem, która uniemożliwia przedostawanie
się czystego powietrza.
Oczyszczacze powietrza usuwają obecny w powietrzu benzopiren,
pyły PM 2.5 i inne, które zagrażają zdrowiu. Z powietrza usuwany
jest też kurz i alergeny zwiększając komfort oddychania.

it helps you
fight with
allergens

SMOG
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Car AIR
PURIFIER

Purify the in-car air
to create comfortable
breathing environment.

4-Stage Purification

EN CAR AIR PURIFIER AND IONIZER
The car air purifier monitors air quality in real time, activating
automatically when air pollution is detected. The ionization
function cleans air. Product features: Maximum efficiency: 40m³/h.
Recommended surface area: 3-5m². Operating modes: 2. Noise: ≤42
dB. Negative ions release: 5 million. Release of anions: yes. Automatic
mode: yes. Filter life: 3000 hours. Power supply: 5W DC; car charger.
HEPA filter: H11. Removal rate: 98%. Operation: power, air quality
LED, filter status LED. Filter: preliminary, HEPA, carbon, ionizer.
PL Samochodowy oczyszczacz powietrza
Monitoruje jakość powietrza w czasie rzeczywistym aktywując się
automatycznie, gdy zostanie wykryte zanieczyszczenie. Funkcja jonizacji powietrza. Cechy produktu: Maksymalna wydajność: 40m³/h.
Zalecana powierzchnia działania: 3-5m². Tryby pracy: 2. Hałas: ≤42
dB. Uwalnianie jonów ujemnych: 5 mln. Uwalnianie anionów: tak.
Tryb automatyczny: tak. Żywotność filtra: 3000 godzin. Zasilanie: 5W
DC; ładowarka samochodowa. Filtr HEPA: H11. Wskaźnik usuwania:
98%. Obsługa: włącznik, dioda jakości powietrza, dioda stanu filtra.
Filtr: wstępny, HEPA, węglowy, jonizator.

PCAPCHC
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Car AIR
PURIFIER FILTER

Purify the in-car air
to create comfortable
breathing environment.

4-Stage Purification

EN CAR AIR PURIFIER filter FOR PCAPCHC
The car air purifier monitors air quality in real time, activating
automatically when air pollution is detected. It has three filters that
effectively purify the air from harmful dust and odors. The ionization
function cleans air from allergens.
Product features: Maximum efficiency: 40m³/h. Recommended
surface area: 3-5m². Operating modes: 2. Noise: ≤42 dB. Negative
ions release: 5 million. Release of anions: yes. Automatic mode:
yes. Filter life: 3000 hours. Power supply: 5W DC; car charger. HEPA
filter: H11. Removal rate: 98%. Operation: power, air quality LED,
filter status LED. Filter: preliminary, HEPA, carbon, ionizer.
PL filtr do samochodowego oczyszczacza
powietrza PLATINET PCAPCHC
Monitoruje jakość powietrza w czasie rzeczywistym aktywując się automatycznie, gdy zostanie wykryte zanieczyszczenie. Posiada trzy filtry, które skutecznie oczyszczają powietrze ze szkodliwych pyłów, zapachów i kurzu. Funkcja jonizacji powietrza oczyszcza je z alergenów.
Cechy produktu: Maksymalna wydajność: 40m³/h. Zalecana powierzchnia działania: 3-5m². Tryby pracy: 2. Hałas: ≤42 dB. Uwalnianie jonów ujemnych: 5 mln. Uwalnianie anionów: tak. Tryb automatyczny: tak. Żywotność filtra: 3000 godzin. Zasilanie: 5W DC;
ładowarka samochodowa. Filtr HEPA: H11. Wskaźnik usuwania:
98%. Obsługa: włącznik, dioda jakości powietrza, dioda stanu filtra.
Filtr: wstępny, HEPA, węglowy, jonizator.

Dedicated to the PCAPCHC Car Air Purifier

PCAPF

CATALOG AIR PURIFYING

DESKTOP AIR
PURIFIER
4-Stage Purification
EN DESKTOP AIR PURIFIER AND IONIZER
Mini desktop air purifier that can be used in a room or a small office.
Product features: HEPA H11 filter with carbon. 3 million/cm3 or
more negative ions released. 2 adjustable speed levels. Power:
100-240V 3.5W. Filter change indicator. CADR rate: 42m3/h. Area
coverage: 3-5m2. Product size: 170x170x216 mm
PL biurkowy oczyszczacz powietrza
iurkowy oczyszczacz powietrza, który z powodzeniem sprawdzi się
w pokoju lub małym biurze.
Cechy produktu: Filtr HEPA H11 z wkładem węglowym. 4-stopniowa filtracja: filtr wstępny, filtr HEPA, filtr z węglem aktywowanego,
jonizacja powietrza. 3 miliony/cm3 i więcej uwolnionych jonów ujemnych. 2 regulowane poziomy prędkości. Zasilanie: 100-240 V 3,5 W.
Wskaźnik zmiany filtra. Stawka CADR: 42m3/h. Powierzchnia pracy:
3-5m2. Rozmiar produktu: 170 x 170 x 216 mm.
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IONIZATION
– ELIMINATION OF ALLERGENS
Ionization of air consists in the
production of negative ions, whose task is to neutralize the action
of positive ions, which are produced, among others, by electronic
devices. Positive ions attract dust,
bacteria, viruses, mites, as well as
mold and fungal spores. Thanks to
air ionization, we protect against
the penetration of these pollutants
into our bodies and prevent allergy
to dust and mite allergy.
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home AIR
PURIFIER
5-Stage Purification
EN Air purifier with hangeable HEPA 13 filters
The problem of smog affects us every day, so it is worth taking
care of providing healthy air free from pollution at home and
at work. The efficient PLATINET PAPHEPA13 air purifier holds
99.97% of contaminants from the outside as well as those
produced at home.
PL Oczyszczacz powietrza
z wymiennymi filtrami HEPA 13
Problem smogu dotyka nas każdego dnia, dlatego warto zatroszczyć się o to, aby dostarczyć sobie zdrowe powietrze pozbawione zanieczyszczeń w domu i w pracy. Wydajny oczyszczacz powietrza PLATINET PAPHEPA13 zatrzymuje 99,97%
zanieczyszczeń pochodzących z zewnątrz, jak i tych produkowanych w domu.
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HEPA 13 FILTER
included
Holds

99.97%

Purify the in-home air
to create comfortable
breathing environment.

of contaminants

HEALTHY AIR IN YOUR
HOME AND WORK
Places and situations in which
the use of an air purifier is indicated.
Allergies: the purifier combined
with the ionization function removes
allergens from the air.
Children: the air free of allergens
and pollutants affects better
well-being, development and health.
Work: purified air increases
concentration and productivity at work.
Rest and Sleep: clean air affects
a better night’s sleep.

PAPHEPA13

TIMER

allergen
removal

night
mode
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hepa 13 filter

99.97%
HEPA 13

5-Stage Purification

Pollution Removal Rate
Purify the in-home air
to create comfortable
breathing environment.

EN Filter cartridge for the air purifier
5-STAGE FILTRATION PROCESS 1. Pre-filter - stops larger particles
such as dust, hair and other dirt. 2. HEPA13 filter - eliminates bacteria,
viruses, fungi and other particles invisible to humans. 3. Activated
charcoal filter - eliminates formaldehyde, benzene, xylenes, volatile
hydrocarbons and unpleasant odors (including cigarette smoke).
4. Cold-catalytic filter - neutralizes carbon monoxide, formaldehyde,
benzene, hydrogen sulphide, ammonia. 5. Air ionizer - generates
negative ions that purify the air from allergens. The filter should be
replaced at least once a year, but it is recommended to do it twice a
year - in the spring (before the allergic season) and in the fall (before
the heating season).
PL Kaseta filtracyjna do oczyszczacza powietrza
5-STOPNIOWY PROCES FILTRACJI 1. Filtr wstępny – zatrzymuje
większe cząstki takie jak kurz, włosy i inne zabrudzenia.
2. Filtr HEPA13 – eliminuje bakterie, wirusy, grzyby i inne
cząstki niewidoczne dla człowieka. 3. Filtr węgla aktywowanego
– eliminuje formaldehydy, benzeny, ksyleny, lotne węglowodory
oraz nieprzyjemne zapachy (w tym dym z papierosów). 4. Filtr
zimno-katalityczny – neutralizuje tlenek węgla, formaldehyd,
benzen, siarkowodór, amoniak. 5. Jonizator powietrza – generuje
jony ujemne, które oczyszczają powietrze z alergenów. Filtr należy
wymieniać co najmniej raz w roku, ale zalecane jest robienie tego
dwa razy w roku – na wiosnę (przed sezonem alergicznym) oraz na
jesień (przed sezonem grzewczym).

Dedicated to the PAPHEPA13 Air Purifier

PAPHEPA13F
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THE way
it
works
facts about air purifier
An air purifier filters the air and removes impurities from it. This
device consists of a fan and a filter. The fan forces artificial air
circulation, thanks to which it is blown directly into the purifier, and
more specifically into the filter. The air filter consists of several layers,
which are responsible for catching specific pollutants from the air.
Most often it looks like this: Pre-filter catches dust, allergens
and animal hair. Carbon filter removes unpleasant odors (e.g.
from cooking or animal smell). It also cleanses the air of harmful
benzopyrene. EPA, HEPA, ULPA filter an advanced filter that removes
very small pollen, mold spores, bacteria, viruses, PM 2.5 dust from
the air. Then the fan comes in again, which blows the air cleaned by
the filter into the environment. Removed impurities settle on the filter,
so over time it loses its performance and needs to be replaced. This is
the only replaceable part of the air purifier.
Oczyszczacz powietrza filtruje powietrze i usuwa z niego
zanieczyszczenia. W uproszczeniu, urządzenie to składa się
z wentylatora i filtra. Wentylator wymusza sztuczny obieg powietrza,
dzięki któremu jest ono wdmuchiwane wprost do oczyszczacza,
a konkretniej do filtra. Filtr powietrza składa się z kilku warstw, które
odpowiadają za wyłapywanie z powietrza konkretnych zanieczyszczeń.
Najczęściej wygląda to tak: Filtr wstępny wyłapuje kurz, alergeny
i sierść zwierząt. Filtr węglowy usuwa nieprzyjemne zapachy
(np. z gotowania lub zapach zwierząt). Oczyszcza też powietrze ze
szkodliwego benzopirenu. Filtr EPA, HEPA, ULPA zaawansowany filtr,
który usuwa z powietrza bardzo małe pyłki, zarodniki pleśni, bakterie
wirusy, pyły PM 2.5. Następnie do akcji znowu wkracza wentylator,
który wydmuchuje do otoczenia oczyszczone przez filtr powietrze.
Usunięte zanieczyszczenia osadzają się na filtrze, więc z czasem traci
on swoją wydajność i konieczna jest wymiana na nowy. Jest to jedyna
wymienna część oczyszczacza powietrza.

Pre-filter
air purifier
filters
Carbon filter

EPA, HEPA, ULPA filter
(advanced filter)
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air

ionization
What is it?

Air ionization is the production of negative ions. It is about neutralizing
positive ions that are harmful.
Positive ions are produced by electronic devices and are commonly
called electrosmog. They attract dust, bacteria, viruses, mites, as
well as mold and fungal spores. Negative ions, which come into
contact with positive ions, to which all impurities cling, neutralize, so
that dust, mites, bacteria and viruses fall to the floor.
Jonizacja powietrza, to produkowanie jonów ujemnych. Chodzi tu
o neutralizowanie jonów dodatnich, które są szkodliwe.
Jony dodatnie wytwarzane są przez urządzenia elektroniczne
i zwane są potocznie elektrosmogiem. Przyciągają kurz, bakterie,
wirusy, roztocza, a także zarodniki pleśni i grzybów. Jony ujemne,
które zetkną się z jonami dodatnimi, do których lgną wszelkie
zanieczyszczenia, neutralizują się, przez co kurz, roztocza, bakterie
i wirusy opadają na podłogę.

+

ions

-

Positive Negative
IONS
IONS
harmful good

ionisation
making
good
IONS

USB AIR
HUMIDIFIER

HAZY

7-Color LED Night Light
Efficiency 35-40ml/h
Capacity 200ml

EN DESKTOP AIR HUMIDIFIER
HAZY humidifier changes the water into a fine
mist, which is sprayed in the room, contributing to
the better well-being of the household members.
Product features
• 200ml capacity
• efficiency 35-40ml/h
• weight 110g
• continuous operation up to 4 hours
• intermittent operation up to 8 hours
• delicate backlight in 7 colors
• automatic protection
against water shortage
PL BIURKOWY NAWILŻACZ POWIETRZA
Biurkowy nawilżacz powietrza HAZY zmienia wodę
w delikatną mgiełkę, która rozpylana jest w pomieszczeniu przyczyniając się do lepszego samopoczucia.
Cechy produktu
• pojemność 200ml
• wydajność 35-40ml/h
• waga 110g
• tryb pracy ciągłej do 4 godzin
• tryb pracy przerywanej do 8 godzin
• delikatne podświetlenie w 7 kolorach
• automatyczne zabezpieczenie
przed brakiem wody

PHMAHW

PHMAHDBL
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USB AIR
HUMIDIFIER
Compact Construction
EN USB AIR HUMIDIFIER
Changes the water into a fine mist providing fresh and humidified air. The
moisturizing effect is visible in the form of a fine mist coming out of the
device nozzle. Maintaining the proper air humidity by applying a humidifier
cleanses and refreshes the air in the rooms in which it is located.
Product features: 250ml capacity. Efficiency 20ml/h. Weight 165g. Compact
construction. Safe to use. Improves well-being and psychophysical fitness.
Automatic protection against water shortage.
PL Nawilżacz powietrza
Zmienia wodę w delikatną mgiełkę zapewniając świeże i nawilżone
powietrze. Efekt nawilżania widoczny jest w postaci delikatnej mgiełki
wychodzącej przez dyszę urządzenia. Utrzymanie odpowiedniej
wilgotności powietrza poprzez zastosowanie nawilżacza oczyszcza
i odświeża powietrze w pomieszczeniach w których się znajduje.
Cechy produktu: Pojemność 250ml. Wydajność 20ml/h. Waga 165g.
Kompaktowa konstrukcja. Bezpieczny w użyciu. Poprawia samopoczucie
oraz sprawność psychofizyczną. Automatyczne zabezpieczenie przed
brakiem wody.

PAHCZ01

AROMATHERAPY

Efficiency 20ml/h
Capacity 250ml

HOME SPA
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ULTRASONIC
DIFFUSER
Humidifier and Air Ionizer
EN Ultrasonic diffuser
Turns the water into a fine mist, acting as a humidifier and air ionizer.
After adding only a few drops of your favorite fragrance oil to the
water, it becomes a fragrance diffuser, which in combination with
a delicate colored light will create a relaxing atmosphere in every
room. Built-in LED backlight and a modern look make it fit in any
interior. Product features: Weight 350g. Efficiency 30ml/h. 500ml
capacity. Colorful LED lighting. Working modes: continuous or
intermittent. For use with fragrance oils and with natural essential
oils. Low energy consumption. Automatic protection against water
shortage.
PL Dyfuzor ultradźwiękowy
Zmienia wodę w delikatną mgiełkę działając jako nawilżacz
i jonizator powietrza. Po dodaniu do wody zaledwie kilku kropli
ulubionego olejku zapachowego staje się dyfuzorem zapachowym, co
w połączeniu z delikatnym kolorowym światłem stworzy relaksującą
atmosferę w każdym pomieszczeniu. Wbudowane podświetlenie
LED oraz nowoczesny wygląd sprawiają że wpasowuje się w
każde wnętrze. Cechy produktu: Waga 350g. Wydajność 30ml/h.
Pojemność 500ml. Kolorowe oświetlenie LED. Ustawienia trybów
pracy: ciągła lub przerywana. Do użytku z olejkami zapachowymi
i z naturalnymi olejkami eterycznymi. Niskie zużycie energii.
Zabezpieczenie przed brakiem wody.

PDLAD12

Essential Oil Diffuser
Colorful LED Lighting
Efficiency 30ml/h
Capacity 500ml

AROMATHERAPY

HOME SPA

ULTRASONIC
DIFFUSER

AROMATHERAPY

Humidifier and Air Ionizer

Essential Oil Diffuser
Colorful LED Lighting
Time Mode: 1h, 3h, 6h, ON
Capacity 400ml
EN Ultrasonic diffuser
Turns the water into a fine mist, acting as a humidifier and
air ionizer. After adding only a few drops of your favorite
fragrance oil to the water, it becomes a fragrance diffuser,
which in combination with a delicate colored light will create
a relaxing atmosphere in every room. Built-in LED backlight
and a modern look make it fit in any interior.
Product features
• weight 390g
• time mode: 1h, 3h, 6h, ON
• 400ml capacity
• colorful LED lighting 7 colors
• working modes: continuous or intermittent
• for use with fragrance oils
and with natural essential oils
• low energy consumption
• automatic protection
against water shortage

PL Dyfuzor ultradźwiękowy
Zmienia wodę w delikatną mgiełkę działając jako nawilżacz
i jonizator powietrza. Po dodaniu do wody zaledwie kilku
kropli ulubionego olejku zapachowego staje się dyfuzorem
zapachowym, co w połączeniu z delikatnym kolorowym
światłem stworzy relaksującą atmosferę w każdym pomieszczeniu. Wbudowane podświetlenie LED oraz nowoczesny wygląd sprawiają że wpasowuje się w każde wnętrze.
Cechy produktu
• waga 390g
• time mode: 1h, 3h, 6h, ON
• pojemność 400ml
• kolorowe oświetlenie LED 7 kolorów
• ustawienia trybów pracy: ciągła lub przerywana
• do użytku z olejkami zapachowymi
i z naturalnymi olejkami eterycznymi
• niskie zużycie energii
• zabezpieczenie przed brakiem wody

HOME SPA

PADYM010LW

PADYM010DW
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ULTRASONIC
DIFFUSER
Humidifier and Air Ionizer
EN Ultrasonic diffuser
Turns the water into a fine mist, acting as a humidifier and air ionizer. After
adding only a few drops of your favorite fragrance oil to the water, it becomes
a fragrance diffuser, which in combination with a delicate colored light will
create a relaxing atmosphere in every room. Built-in LED backlight and a
modern look make it fit in any interior.
Product features: Weight 395g. Efficiency 30ml/h. 500ml capacity. Colorful
LED lighting 7 colors. Working modes: continuous or intermittent. For use
with fragrance oils and with natural essential oils. Low energy consumption.
Automatic protection against water shortage
PL Dyfuzor ultradźwiękowy
Zmienia wodę w delikatną mgiełkę działając jako nawilżacz i jonizator
powietrza. Po dodaniu do wody zaledwie kilku kropli ulubionego olejku
zapachowego staje się dyfuzorem zapachowym, co w połączeniu
z delikatnym kolorowym światłem stworzy relaksującą atmosferę w
każdym pomieszczeniu. Wbudowane podświetlenie LED oraz nowoczesny
wygląd sprawiają że wpasowuje się w każde wnętrze.
Cechy produktu: Waga 395g. Wydajność 30ml/h. Pojemność 500ml.
Kolorowe oświetlenie LED 7 kolorów. Ustawienia trybów pracy: ciągła lub
przerywana. Do użytku z olejkami zapachowymi i z naturalnymi olejkami
eterycznymi. Niskie zużycie energii. Zabezpieczenie przed brakiem wody.

PADYM025

Essential Oil Diffuser
Colorful LED Lighting
Efficiency 30ml/h
Capacity 500ml

AROMATHERAPY

HOME SPA

ULTRASONIC
DIFFUSER

14 Lighting Modes

AROMATHERAPY

Humidifier and Air Ionizer
Essential Oil Diffuser
Colorful LED Lighting
Working up to 25 Hours
Capacity 1000ml
EN ULTRASONIC DIFFUSER
Turns the water into a fine mist, acting as a humidifier and
air ionizer. After adding only a few drops of your favorite
fragrance oil to the water, it becomes a fragrance diffuser,
which in combination with a delicate colored light will
create a relaxing atmosphere in every room. Built-in LED
backlight and a modern look make it fit in any interior.
Product features
• weight 712g
• cength of cord: approx 170cm
• 1000ml capacity
• colorful LED lighting
• up to 14 lighting modes
• for use with fragrance oils
and with natural essential oils
• clectric consumption: approx 14W
• automatic protection
against water shortage
• ime mode: ON / 6H / 9H / 25H
PL DYFUZOR ULTRADŹWIĘKOWY
Zmienia wodę w delikatną mgiełkę działając jako nawilżacz
i jonizator powietrza. Po dodaniu do wody zaledwie kilku
kropli ulubionego olejku zapachowego staje się dyfuzorem
zapachowym, co w połączeniu z delikatnym kolorowym
światłem stworzy relaksującą atmosferę w każdym pomieszczeniu. Wbudowane podświetlenie LED oraz nowoczesny wygląd sprawiają że wpasowuje się w każde wnętrze.
Cechy produktu
• waga 712g
• długość przewodu: około 170cm
• pojemność 1000ml
• kolorowe oświetlenie LED
• 14 trybów oświetlenia
• do użytku z olejkami zapachowymi
i z naturalnymi olejkami eterycznymi
• zużycie energii elektrycznej: około 14W
• zabezpieczenie przed brakiem wody
• tryby czasu pracy: ON / 6H / 9H / 25H

HOME SPA

PADYM030LW

PADYM030DW

ULTRASONIC
DIFFUSER

AROMATHERAPY

Humidifier and Air Ionizer
Essential Oil Diffuser
Colorful LED Lighting
Efficiency 30ml/h
Capacity 500ml

Cechy produktu
• waga 350g
• wydajność 30ml/h
• pojemność 500ml
• kolorowe oświetlenie LED
• ustawienia trybów pracy: ciągła lub przerywana
• do użytku z olejkami zapachowymi
i z naturalnymi olejkami eterycznymi
• niskie zużycie energii
• zabezpieczenie przed brakiem wody

PDLAD12W

Product features
• weight 350g
• efficiency 30ml/h
• 500ml capacity
• colorful LED lighting
• working modes: continuous or intermittent
• for use with fragrance oils
and with natural essential oils
• low energy consumption
• automatic protection
against water shortage

PL DYFUZOR ULTRADŹWIĘKOWY
Zmienia wodę w delikatną mgiełkę działając
jako nawilżacz i jonizator powietrza. Po dodaniu
do wody zaledwie kilku kropli ulubionego olejku
zapachowego staje się dyfuzorem zapachowym,
co w połączeniu z delikatnym kolorowym światłem stworzy relaksującą atmosferę w każdym
pomieszczeniu. Wbudowane podświetlenie LED
oraz nowoczesny wygląd sprawiają że wpasowuje się w każde wnętrze.

PDLAD12

EN ULTRASONIC DIFFUSER
Turns the water into a fine mist, acting as a
humidifier and air ionizer. After adding only a
few drops of your favorite fragrance oil to the
water, it becomes a fragrance diffuser, which
in combination with a delicate colored light
will create a relaxing atmosphere in every
room. Built-in LED backlight and a modern
look make it fit in any interior.

HOME SPA
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where

TO PLACE
COMMON MISTAKES

Where to place the air purifier?
A cleaner dedicated to an area of 40 square meters will not work
effectively at all in a corridor between two bedrooms with an
area of 2x20 square meters. That is why the “one purifier for one
room” principle is recommended. One cleaner will work in a studio
apartment in which the living room and kitchenette are connected
to each other. Moving the purifier to the places where we are is also
a good solution. If we spend most of the day in the living room, it is
worth to put the purifier there to move it to the bedroom for the night.
Many people buying an air purifier automatically place it behind the
door, in niches and other invisible places. This is a mistake because
the air circulation is then hindered and the air is not filtered effectively.
The purifier should be placed around the bed (bedroom) or windows
(to catch the largest dirt entering the house during airing).
Gdzie ustawić oczyszczacz powietrza?
Oczyszczacz dedykowany do powierzchni 40 metrów kwadratowych
wcale nie będzie skutecznie pracował ustawiony w korytarzu między
dwoma sypialniami o powierzchni 2 razy 20 metrów kwadratowych.
Właśnie dlatego zalecana jest zasada „jeden oczyszczacz na jedno
pomieszczenie”. Jeden oczyszczacz sprawdzi się w kawalerce,
w której salon i aneks kuchenny są ze sobą połączone. Dobrym
rozwiązaniem jest również przenoszenie oczyszczacza w miejsca, w
których przebywamy. Jeśli większość dnia spędzamy w salonie, to
warto tam ustawić oczyszczacz, aby na noc przenieść go do sypialni.
Dużo osób kupując oczyszczacz powietrza automatycznie ustawia
go za drzwiami, we wnękach i innych mało widocznych miejscach.
To błąd, ponieważ cyrkulacja powietrza jest wtedy utrudniona
i powietrze nie jest filtrowane skutecznie. Oczyszczacz warto ustawiać
w okolicy łóżka (sypialnia) lub okien (aby wyłapywać największe
zanieczyszczenia dostające się do domu podczas wietrzenia).
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Why use a humidifier?
An air humidifier is necessary in autumn and winter, when
(mainly through radiators) the air in our homes is particularly
dry. The effects are many: cough, difficulty falling asleep, sore
throat, dried nasal mucosa and eyes, and allergies. To protect
against this problem, today we will test an air humidifier.
The correct humidity
The correct humidity in the room should be in the range above
40% to 60%. Neither values smaller nor greater than the norm
are advisable. Humidity below 40%: dry air, which adversely
affects our well-being, mucous membranes, skin, as well as
wooden furniture, which can be destroyed faster. Humidity above
60%: moist air, which also adversely affects the well-being, as
well as interior fittings.
Dlaczego warto korzystać z nawilżacza powietrza?
Nawilżacz powietrza jest niezbędny jesienią i zimą, kiedy (głównie
przez kaloryfery) powietrze w naszych domach jest szczególnie
suche. Skutków jest wiele: kaszel, trudności z zasypianiem, ból
gardła, wysuszone śluzówki nosa i oczu i alergie. Chcąc uchronić
się przed tym problemem, dziś przetestujemy nawilżacz powietrza.
Prawidłowa wilgotność powietrza
Prawidłowa wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna
znajdować się w przedziale powyżej 40% do 60%. Ani wartości
mniejsze, ani większe od normy nie są wskazane. Wilgotność
poniżej 40%: suche powietrze, które niekorzystnie wpływa na
nasze samopoczucie, śluzówki, skórę, a także drewniane meble,
które mogą ulegać szybszemu zniszczeniu. Wilgotność powyżej
60%: wilgotne powietrze, które również niekorzystnie wpływa na
samopoczucie, a także elementy wyposażenia wnętrza.
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