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AIR2 SAN е продукт изцяло проектиран и произведен в Италия

превърне в най-разпространената услуга при обслужването и почистването

компании, транспортни компании, центрове за бързо обслужване, 
автомивки и бензиностанции задължително ще трябва да предлагат тази
услуга на своите клиенти. 

разработи превъзходен продукт, високопрофесионален, изрично посветен 
С оглед на тази ситуация, базирано на множеството оферти, TEXA 

на автомобилната индустрия, с множество измервания и с изключителни 

Очаквано с развитието на пандемията COVID-19, хигиенизирането ще се 

Благодарение на специфичната и първокласна процедура, която в края на 

качество на въздуха преди връщане на превозното средство, за да защити 
както водача, така и оператора в който извършва процедурата.

въздуха в работните помещения.

функции, той гарантира пълното елиминиране на всички бактерии и вируси. 

AIR2 SAN също е чудесен инструмент за почистване и дезинфекция на 

цикъла трансформира озонът в кислород, AIR2 SAN  е единственият уред 

на превозни средства в целия свят. Сервизните работилници, но също 
така и автокъщи, компании за наемане на превозни средства, таксиметрови 

за дезинфекция на пазара за автомобили, който гарантира подходящото 



AIR2 SAN

+ +

Bluetooth

Комплектът  TEXA  AIR2  SAN  може  да  работи  самостоятелно  или  комбиниран  с  TEXA  диагностична 

 SAN благодарение на сензорите си за озон, влажност и температура автоматично осигурява правилното
 ниво  на  насищане.  Когато  на  дисплея  се  появи  зелена  светлина  или  специфичната  индикация  в 
мобилното  приложение,  автомобилът  е  готов  за  предаване  на  клиента,  без  нужда  от  допълнително 
време за проветрение.

 дистанционно управление, което  е  включено в  основния комплект или  чрез  безплатното мобилно 
приложение и осигурява напълно автоматизиран процес на дезинфекция и филтриране на въздуха в
 купето. Всъщност операторът няма за какво да се притеснява, дори не избира автомобила, тъй като AIR2

ОЗОНАТОР                      ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ            AIR2 SAN APP

система  и  съответния  интерфейс.  AIR2  SAN се  активира от оператора,  отвън  на  автомобила  чрез

фази:
За да гарантира максимална ефективност и професионализъм на операцията, AIR2 SAN действа през три 

1 - По време на първа фаза AIR2 SAN, благодарение на електростатичния разряд, преобразува кислорода 
(O2) във въздуха в купето, в озон (O3) и го разпространява по прецизен, контролиран и равномерен начин 

2 - Втората фаза е действителната дезинфекционна фаза, по време на която микропроцесорът AIR2 SAN, 

предпазва не  само здравето на  клиента,  но  и  оператора,  който е 

средство след приключване на процеса по дезинфекция.

(не чрез обиновен таймер). Тази фаза е по-ефективна и безопасна благодарение на HEPA (високо-
ефективен въздушен филтър за твърди частици) H13 филтър, разположен при всмукване и предна-
значен да избегне преминаването на частици към генератора на озон. Това ще гарантира на самия 
генератор по-дълъг живот, а също и, което е по-важно, да елиминира риска от случайно производство 
на опасна азотна киселина, която  може да се генерира поради навлизането на прахови частици в 

въз основа на данните, предоставени от сензорите му, поддържа идеалното количество озон и определя
 колко дълго трябва да остане в купето, за да се елиминира плесен, гъбички, вируси и бактерии, 
както се изисква от медико-хирургическите стандарти. Този автоматизиран процес също елиминира 
всеки риск от човешка грешка.

изложен на въздействието при всяко отваряне на превозното 

концентрация преди връщането на превозното средство. Това 

3  -  Противно на много продукти на пазара, TEXA въведе трета 

който трансформира остатъчния озон в кислород чрез 
специален катализатор.  В  други концентрации озонът всъщност
е вреден газ и е важно да се гарантира минимална остатъчна 

фаза в  процеса на  дезинфекция, която  е  обратен  цикъл,  

трансформационната камера O2 -> O3.



AIR2 SAN APP
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AIR2 SAN разполага с безплатно мобилно 
приложение, което може да бъде изтеглено както за 
iOS, така и за Android. С него можете да проверявате 
напредъка на процеса стъпка по стъпка, да видите 
списък на извършените операции и да генерирате 
PDF документ, който може да бъде отпечатан и 

Насищане

унищожаване
нужно за

вируси

Макс. ниво на
O3 без вреда 

за човек

Време
Време на задържане за
унищожаване на вируси

Време нужно за
преобразуване на  O3 -> O2

          TEXA процедура 
          TIMER процедура  

A- O3  система за генериране 10 gr/h
B- O3 система за генериране 5 gr/h

Време, нужно за насищане.

За продукт, който разчита на обикновен таймер, може да е много трудно да достигнете идеалната точка на насищане с последващ
 риск от недостатъчно дезинфекциране или обратно, твърде високи нива на озон, който е вреден за компонентите в купето. AIR2 SAN,
благодарение на сензорите за плътност на озона, температура и влажност, изчислява и достига идеалното коли-
чество бързо (фаза 1), за дапреминават към важна фаза на задържане (фаза 2). И накрая, благодарение на изключи-
телната  фаза  за  превръщанена  озона  в  кислород,  той  разгражда  озона  до  безопасно  ниво  преди  връщането  на 
превозното средство (фаза 3).

на автомобила, което е изключително важно.
който удостоверява правилното дезинфекциране



AXONE NEMO

AIR2 SAN + AXONE NEMO

Bluetooth

DEPOSITED
PATENT

За сервизи и професионалисти, които вече използват Axone Nemo и съответния VCI Navigator, TEXA 
разработи  и  патентова  иновативна  интеграция  с  AIR2  SAN  чрез  Bluetooth. Използването на 
диагностиката  и  следователно  възможността  за  взаимодействие  с  електрониката  на  автомобила 
позволява  активиране  в  превозни  средства  с  модерни  устройства  за  климатична  система  като 
вентилатора,  рециркулацията  и  посоката  на  потоците  за  цялостно  почистване  и  дезинфекция  на 
климатичната система. 
AXONE Nemo ще накара AIR2 SAN да работи в синхрон с командите, изпратени към електронните 
компоненти на климатичната система, позволявайки на озона лесно да достигне всяка повърхност в 
автомобила,  включително  вътрешните  канали.  Това  е  възможно  благодарение  на  прости 
първоначални настройки за рециркулация и отваряне на каналите, които могат да бъдат зададени 

Интеграцията между AIR2 SAN и диагностиката на TEXA е безплатна: трябва просто да имате AXONE Nemo с 
актуализиран софтуер, за да добавите процедурата към многобройните функции.

софтуерът  на  TEXA  получава  опцията  да  командва  и 
Благодарение  на  интеграцията  с  AIR2  SAN,  IDC5 В програмата можете да проследите подробно всички

 фази на процеса, което е особено ефективно, тъй като
 взаимодейства с електрониката на автомобила.

преди всяко дезинфкциране.

контролира процеса по дезинфекция на автомобила.



SITE SAN
За саниране на работилници и работни места, TEXA предлага системата SITE  SAN, която се 

Използваното  дезинфекционно  средство  е  течен  разтвор,  наречен  LIQUI  SAN,  сертифициран  въз  основа  на 
регламента EN 14476 и ефикасен за елиминиране на вируси и бактерии, по-специално коронавирус.

Количеството дезинфектант, който трябва да използвате, е пропорционално на размера на околната среда, а 
в  комплекта е  включена специфична защитна маска със сменяеми филтри.  Благодарение на тези решения, 
TEXA предлага най-доброто оръжие за гарантиране на безопасни условия на работното пространство, както 
за работния персонал, така и за клиентите.

зването в много големи пространства.
отличава с голяма полезна мощност на пулверизация, предвид необходимостта от изпол- 
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O3 капацитет на генериране Над 10 gr/h

O3 камера за генерация Боросиликатно стъкло
Вид на процеса Напълно автоматизиран с контролирано насищане

Сензори Озон, Температура, Влажност

Въздушен филтър на входа                 HEPA H13

O3 -> O2 преобразуване Филтър

Ниво на шум <50 dB
Кутия материал Боядисана стомана

Мощност максимално 100 W (Модулирана мощност за оптимално насищане)

Обем на възд. поток 210 m3/h всеки

Размери 335 x 182 x 208 мм

Тегло 4.7 кг.

Електрическо захранване 12 V (от букса за автомобилна запалка) / 120-240 V (опционално)

Дистанционно управление Стандартно  (включено в комплекта)

Дистанционно управление Чрез мобилно приложение  APP  (Apple Store / Google Play Store) или IDC5 софтуер (AXONE Nemo)
Индикация LED (светодиодна)

Bluetooth Стандартно

Съответствие с регулации Prot. no. 24482 31/07/1996  и  CNSA 27/10/2010

Електрическо захране 220 V AC - 50 Hz

Вместимост на резервоара 5 литра EN 14476 съответствие, грип тип A (HIN1) вируси (Ebola, Coronavirus 

Мощност 800 W Flu, Hepatitis, HIV)

Размери 380 x 160 x 220 мм Не съдържа ЛОС, алдехид, хлор и квартерни амониеви соли

Пулверизация регулируема 0-470 ml/min. Ефикасност дори и при ниски температури

Размер на частиците 5-150 микрона Много добри почистващи свойства

Дебит 8-10 метра Безцветна прозрачна течност

Тежест (празен резервоар) 2.5 кг. С добавен аромат (технически парфюм)

ВНИМАНИЕ
Търговските  марки  и  лога  на  производителите  на  превозни  средства  в  този  документ  са  използвани  изключително  за 
информационни  цели  и  се  използват  за  изясняване  на  съвместимостта  на  продуктите  на  TEXA  с  моделите  на  превозни  средства, 
идентифицирани  от  търговските  марки  и  лога.  Тъй  като  продуктите  и  софтуера  на  TEXA  са  обект  на  непрекъснати  разработки  и 
актуализации, след прочитането на този документ може да не са в състояние да осъществят ДИАГНОСТИКАТА на всички модели и 
електронни  системи  на  всеки  производител  на  превозни  средства,  споменати  в  този  документ.  Изображенията  и  очертанията  на 
превозното средство в този документ са включени с единствената цел да се улесни идентифицирането на категорията на превозното
 средство  (автомобил,  камион,  мотоциклет  и  т.н.),  за  която  е  предназначен  продуктът  и  /  или  софтуерът  на  TEXA.  Данните, 
описанията и илюстрациите могат да се променят в сравнение с описаните в този документ. TEXA S.p.A. си запазва правото да 
прави промени в своите продукти без предварително предупреждение.

Техническо описание:


