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LIFAsmart-‐yksikkö	  tekee	  ilmanpuhdistuksesta	  henkilökohtaista	  
	  
Lifa	  Airin	  ja	  Edifierin	  yhteistyöyritys	  on	  lanseerannut	  viisi	  uutta	  tuotetta:	  kolme	  ilmanpuhdistinta,	  
ulko-‐	  ja	  sisäilmaa	  sekoittavan	  ilmanpuhdistimen	  sekä	  ajoneuvoihin	  jälkiasennettavat	  
ohjaamoilman	  suodattimet.	  Erityisesti	  kiinnostusta	  on	  herättänyt	  ilmanpuhdistimien	  ohjaukseen	  
kehitetty	  älykäs	  LIFAsmart-‐yksikkö,	  joka	  ensimmäisenä	  maailmassa	  mittaa	  sisäilman	  laatua	  ja	  
ohjaa	  ilmanpuhdistimen	  toimintaa	  sen	  mukaisesti.	  	  
	  
	  
Ilmanpuhdistimista	  terveyden	  hallintalaitteiksi	  
	  
LIFAsmart-‐ohjausyksikkö	  muuttaa	  ilmanpuhdistimet	  henkilökohtaisen	  terveyden	  hallintalaitteiksi.	  
Laite	  ohjaa	  LIFAair-‐ilmanpuhdistimia	  sisäilman	  laadun	  keskeisten	  parametrien	  avulla.	  Huomioon	  
otetaan	  lämpötila,	  suhteellinen	  kosteus,	  hiilidioksidipitoisuus,	  formaldehydi,	  haihtuvat	  orgaaniset	  
yhdisteet	  (VOC)	  sekä	  yleisesti	  vaarallisimpana	  pidettyjen	  PM	  2.5	  -‐hiukkasten	  määrä.	  
Akkukäyttöisen	  ja	  ladattavan	  LIFAsmart-‐yksikön	  avulla	  käyttäjä	  pystyy	  mittaamaan	  parametreja	  
missä	  tahansa	  ja	  todentaa	  ilmanlaadun	  kotona,	  ajoneuvossa	  tai	  työpaikallaan.	  Yksikkö	  ohjaa	  
ilmanpuhdistinta	  automaattisesti	  optimoiden	  sisäilman	  laadun	  ja	  laitteessa	  olevien	  suodattimien	  
käyttöiän.	  LIFAsmart-‐yksikkö	  sisältyy	  vakiona	  kaikkiin	  nyt	  esiteltyihin	  ilmanpuhdistimiin.	  	  
	  
Uudet	  sisäilmaa	  kierrättävät	  ilmanpuhdistimet	  LIFAair	  LA300,	  LA500	  ja	  LA700	  on	  suunniteltu	  kodin	  
erikokoisiin	  huoneisiin.	  Pienin	  LA300	  soveltuu	  esimerkiksi	  makuuhuoneisiin	  ja	  lastenhuoneisiin.	  
Kaikkia	  laitteita	  voidaan	  ohjata	  automaattisesti	  LIFAsmart-‐yksikön	  avulla.	  	  
	  
LAF500-‐puhdistin	  sekoittaa	  ulkoilmaa	  ja	  sisäilmaa	  siten,	  että	  sisäilman	  hiilidioksidipitoisuus	  ei	  
nouse	  epäterveellisen	  korkealle.	  Ratkaisu	  tuo	  helpotusta	  hiilidioksidipitoisuuden	  nousulle	  
erityisesti	  öiseen	  aikaan	  makuuhuoneissa.	  	  
	  
LIFAair-‐ajoneuvoilmansuodattimet	  on	  suunniteltu	  suojaamaan	  henkilöauton	  kuljettajia	  ja	  
matkustajia	  ulkoilman	  saasteilta.	  Suodattimien	  suunnittelussa	  on	  kiinnitetty	  huomiota	  erityisesti	  
ultrapieniin	  hiukkasiin	  ja	  myrkyllisiin	  kaasuihin,	  joita	  autojen	  vakioilmansuodattimet	  eivät	  pysty	  
suodattamaan.	  	  
	  
LIFAair-‐ilmanpuhdistimet	  perustuvat	  Suomessa	  kehitettyyn	  ja	  maailmanlaajuisesti	  patentoituun	  
teknologiaan.	  Patentoitu	  ilmanpuhdistusteknologia	  koostuu	  esisuodattimesta,	  hiukkasvaraajasta,	  
suodatinyksiköstä	  sekä	  erityisestä	  kaasusuodattimesta.	  Teknologialla	  päästään	  99,95	  prosentin	  
hiukkassuodatukseen	  erittäin	  pienellä	  painehäviöllä.	  Tämä	  tarkoittaa	  alhaista	  virrankulutusta	  ja	  
hiljaista	  käyntiääntä.	  Kaasusuodattimessa	  käytettävä	  aktiivihiiliyhdistelmä	  suodattaa	  tehokkaasti	  
erilaisia	  kaasuja,	  kuten	  haihtuvia	  orgaanisia	  yhdisteitä,	  jotka	  ovat	  yleisimpiä	  ärsytyksen	  aiheuttajia	  
sisäilmassa.	  Yhdistettynä	  LIFAsmart-‐yksikön	  älykkääseen	  mittaukseen	  ja	  sisäilman	  laadun	  
valvontaan	  ne	  tarjoavat	  ainutlaatuisen	  käyttäjäkokemuksen	  henkilökohtaiseen	  



terveydenhallintaan.	  Laitteiden	  suunnittelussa	  ja	  valmistuksessa	  on	  otettu	  erityisesti	  huomioon	  
ympäristö	  ja	  kestävä	  kehitys.	  Laitteet	  edustavat	  vihreää	  teknologiaa	  parhaimmillaan.	  


