®CareMetix

جلوی ذرات
و بـوها را می گیرد
گازهای مضر آمونیاک و گوگرد  -دارای بوی نامطبوع  -می توانند در گره های
ترافیکی ،تونل ها ،اطراف ساخت و سازهای بزرگ ،کارخانه های تصفیه فاضالب،
یا مزارع تازه کوددهی شده ایجاد شوند .فیلتر هوای کابین جدیدCareMetix®
از طریق فناوری پهن باند  S5محافظت را فراهم می کند .این اطمینان را
می دهد که ذرات معلق ،گرده ،کپک ،دوده ،باکتری و بو به کابین وارد نشوند.
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فیلتر هوای کابین نوآورانه
با فناوری پهن باند S5

نفس راحتی
بکشید

هوایی که تنفس می کنیم اغلب با مواد آلرژی زا و بوهای
مضری آلوده می شود که فیلترهای معمولی نمی توانند آنها
را از بین ببرند .راهکار CareMetix® :با فناوری پهن
باند  .S5پنج الیه برای محافظت پنج برابر.


محافظت
پنج برابر

وقتی وسیله نقلیه ای در حال کار است ،هر ساعت بیش
از  100000لیتر هوا وارد کابین می شود .تنها مانع در
برابر آلودگی :فیلتر موجود در سیستم تهویه.

همیشه انتخاب
درست
فیلتر هوای مناسب کابین برای هر نیازی
خوب ،بهتر ،یا بهترین؟ فیلتر ذرات ،فیلتر ترکیبی با الیه کربن فعال یا
 CareMetix®—MAHLEدارای فیلتر هوای کابین مناسب برای
پاسخگویی به نیازهای شما است .تعمیرگاه شما خوشحال خواهد شد که به
شما مشاوره دهد!
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محافظت در برابر گازهای مضر
و بوهای نامطبوع
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محافظت در برابر گرده
و مواد حساسیت زای آزاد شده

هبرتین

محافظت در برابر هاگ کپک

محافظت در برابر باکتری ها
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 CareMetix®برای وسایل نقلیه ای که از مفاهیم حمرک
جایگزین استفاده می کنند نیز در دسرتس است.
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دوده ها و ذرات معلق

1

الیه فیلتر ذرات با کارایی باال

گازهای مضر و بوهای نامطبوع
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الیه مولکولی

گرده گل و مواد حساسیت زای آزاد شده
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الیه کربن فعال مهندسی شده

کپک و هاگ کپک
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الیه زیست عملکردی با کربن فعال

باکتری ها
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الیه محافظ

گرده ،ذرات معلق ( )PM1 ،PM2.5و ذرات
بسیار ریز (مانند دوده دیزل و گرد و غبار
ترمز) را فیلتر می کند
بوهای نامطبوع را از بین می برد ،در برابر مواد
حساسیت زا محافظت و تقریبا به طور کامل از
رشد باکتری و کپک جلوگیری می کند
در از بین بردن گازهای مضر مانند
هیدروکربن ها بسیار موثر است
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در از بین بردن گازهای مضر مانند
اکسیدهای نیتروژن ( )NOxو دی اکسید
گوگرد ( )SO2بسیار موثر است
به افزایش پایداری فیلتر کمک می کند

= فیلرت هوای کابین بدون کربن فعال
= فیلرت هوای کابین با کربن فعال
= فیلرت هوای کابین با حمافظت بیشرت در برابر بوها

خوب است بدانید
فیلترهای هوای کابین باید ساالنه یا حداقل هر  15000کیلومتر تعویض شوند.
برای اطمینان از اینکه شما و عزیزانتان فقط در هوای تازه تنفس می کنید :از
 CareMetix®بخواهید .برای بهبود محسوس رفاه در وسیله نقلیه خود.
اطالعات بیشتر را در  caremetix.mahle.comبه صورت
آنالین بیابید
تعمیرگاه شما با کمال میل به شما مشاوره می دهد!

