
LIFAair LAC52
SAMOCHODOWY OCZYSZCZACZ POWIETRZA 

Fińska innowacja w oczyszczaniu powietrza 
LLAC52 to wysokowydajny oczyszczacz samochodowy (CADR 

52 m³/h). Wystarczy 6 minut, by usunął zanieczyszczenia 

z kabiny samochodowej o powierzchni do 6 m2. Wbudowany 

czujnik CO2  monitoruje poziom zanieczyszczeń w kabinie 

i alarmuje o zbyt wysokim poziomie stężenia dwutlenku 

węgla. Urządzenie jest bezpieczne w użyciu. Dzięki 

inteligentnemu kontrolerowie jes także wygodne i intuicyjne.

Czyste powietrze w całym samochodzie
OczysOczyszczacz LIFAair LAC52 zachwyca nie tylko eleganckim 

wyglądem, ale także zaawansowanymi funkcjami. Płynna regulacja 

pracy wentylatora pozwalają na optymalne dopasowanie 

intensywności filtracji powietrza. Wydajny przepływ powietrza 

pozwala na usunięcie zanieczyszczeń i brzydkich zapachów także 

z najbardziej zanieczyszczonych zakamarków z tyłu samochodu. 

Czujnik CO2 poprawia bezpieczeństwo kierowcy
Obecność czujnika sprawia, że kierowca zostanie poinformowany o przekroczeniu poziomu dwutlenku węgla w kabinie samochodowej 

alarmem dźwiękowym. Urządzenie emituje 3 poziomy alarmu, które aktywowane są po przekroczeniu poziomów - 2000PPM, 2500PPM, 

3000PPM.  Wysokie stężenie CO2 przekłada się na większą senność kierowcy. Dlatego tak ważne jest, aby zadbać o świeże i rześkie 

powietrze w kabinie samochodowej. 

Kompaktowa budowa i nowoczesny design
CzarnaCzarna minimalistyczna obudowa doskonale wpasuje się 

w nowoczesne wnętrza samochodów. Wzorowa stylistyka urządzeń 

LIFAair idzie zawsze w parze z doskonałymi parametrami 

technicznymi. Oczyszczacz samochodowy LIFAair wykonany jest 

z wysokiej jakości komponentów. Urządzenie jest lekkie (1,34 kg), 

a jego niewielkie rozmiary (398 × 167 × 68 mm) nie będą uciążliwe 

w nawet mniejszych typach samochodów. 

52 m3/h 3 stopniowa filtracjado 6 m2 cicha praca

Czujnik jakości powietrza PM2,5 Czujnik dwutlenku węgla



Połączony filtr, kompletny system filtracji
W oczyszczaczu zastosowano pojedynczy wentylator oraz 

połączone filtry HEPA z węglem aktywnym. Takie rozwiązanie 

pozwala zamknąć wydajny i skuteczny system filtracji w niewielkiej 

obudowie.

Na 3-stopniową filtrację składa się:

Filtr wstępny – pochłania większe zanieczyszczenia typu włosy, okruchy. Nie wymaga wymiany. 

Filtr HEPA – filtr klasy EPA11 redukuje nawet najmniejsze pyły PM2,5 na poziomie 95%  

Filtr z węglem aktywnym – zintegrowany z filtrem HEPA, pochłania zapachy, formaldehyd i związki lotne.

Bezpieczny w użyciu
MontażMontaż oczyszczacza za zagłówkiem fotela jest bardzo 

wygodny, a co ważniejsze nie zasłania widoczności w czasie 

jazdy. Kierowca ma możliwość regularnej kontroli jakości 

powietrza dzięki wyświetlaczowi, który znajduje się w jednostce 

sterującej podłączonej do zapalniczki samochodowej. 

Zintegrowane czujniki powietrza uruchamiają automatyczną 

pracę oczyszczacza. Kierowca w czasie jazdy nie musi więc 

ododrywać swojej uwagi, aby zmieniać ustawienia urządzenia. 

Korzystaj, kiedy potrzebujesz
Bardzo praktyczną funkcją jest ochrona przed rozładowaniem 

akumulatora samochodowego. Inteligentny kontroler 

wyposażony jest w dwa wejścia USB, dzięki temu jednocześnie 

możesz oczyszczać powietrze w samochodzie i ładować 

urządzenie.  

PARAMETRY TECHNICZNE

CADR (PYŁY): do 52 m3/h

CADR (FORMALDEHYD): do 7,7 m3/h

CADR (DWUTLENEK SIARKI): do 10 m3/h

ZALECANY DLA POWIERZCHNI: do 6 m2

POBÓR PRĄDU/MOC: 7 W

GŁOŚNOŚĆ:GŁOŚNOŚĆ: 25-42 dB

WYMIARY: 398x167x68 mm

WAGA: 1,34 kg


