


Documento emitido pelo FDA (Food ans Drug Administration dos 
EUA) onde se atribui a classi�cação de CLASS II MEDICAL DEVICE ao 
sistema de puri�cação do ar doméstico Defender. 



Estudo realizado no Hospital Universitário de Ghent (Bélgica) onde 
se con�rma o poder de puri�cação do Defender e se recomenda o 
seu uso, mesmo em contexto hospitalar. 



Resultado dos testes realizados por um laboratório independente 
(IBR) onde se demonstra que o Defender puri�ca o ar interior com 
uma taxa de e�cácia de 99.99% a um ritmo de 3,9 m3 por minuto.  

Conversão: 1 scfm* = 0,028 m3/min 

*standard cubic feet per minute

Na velocidade máxima

Cálculo do volume de uma sala de 15m2

Quanto tempo leva a renovar 100% do ar

138 scfm   = 3,864 m3/min

Larg. X Comp. X Alt. = 5m X 3m X 2,3m = 34,5 m3

Volume da sala
Fluxo do ar

34,5 m3
3,86 m3 ⁄min 8,9 min= =

CONCLUSÃO: o Defender �ltra todo o ar de uma sala com 15m2 em menos de
9 minutos com uma taxa de e�cácia de 99,996% para partículas de 1 mícron.



Relatório de uma contra-análise pedida a um segundo laboratório 
independente (FTI) onde se con�rmam os resultados originalmente 
obtidos pelo laboratório IBR.



Análise de um laboratório independente (Nelson Labs): o Defender 
é e�caz na eliminação de 3 bactérias infecciosas (Esta�lococos aureus, 

Brevundimonas diminuta e Bacillus subtilis var. niger) sempre acima de 99,999%.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
. Motor 230v
. Motor sem escovilhas desenhado para uso contínuo (24h/dia - 365dias/ano)
 240V, AC/50 hertz ou 60 hertz 
 350 watts (máximo);  223 watts (med);  75 watts (mínimo)
 1300 RPM (max); 838 RPM (med); 530 RPM (mín) 

Cartucho de Medi-Filter® 
. Remove partículas até 0.1 mícron com uma taxa de e�cácia de 99,98% 

Filtro de Enviropure® 
. Ajuda a remover mais de 300 gases tóxicos e odores resultando num ar 
  ambiente mais limpo e fresco

Construção;
Corpo:   Plástico ABS de alta resistência a pressões e impactos 
Tela:       Plástico anti-impact

Alergias Asma TabacoÁcarosPólens

CARACTERÍSTICAS:
• Melhor do que a �ltração HEPA (o padrão de ar �ltrado nos hospitais) 
• E�cácia Comprovada por testes efectuados em laboratório 
• Recomendado por Médicos 
• Reconhecido pela FDA, como aparelho médico Classe II nos EUA (U.S.A.)
• Consumo energético mínimo 
• Silencioso e Portátil 
• 3 Velocidades Programáveis 
• Indicador luminoso para mudança de �ltro 
• Secure Seal Technology™ (selagem para protecção do motor)
• Pure Top Release™ (remissão de ar limpo pelo topo do puri�cador) 
• Não produz ozono

O ar interior é

 2 a 5 vezes mais

 poluído do que

o ar exterior. 

PROTEJA-SE CONTRA:

O Puri�cador de Ar Interior Defender é a melhor solução para manter 
o ar dos recintos fechados mais limpo e saudável, 24 horas por dia. 

O DEFENDER® TEM EFICIÊNCIA ULPA:
Remove 99,996% de partículas de 0,1 micra (ULTRAPASSA o standard mínimo ULPA), e tem 
capacidade de remover 99,999% de partículas de dimensões iguais e superiores a 0,3 micra. 

Isto signi�ca que tem capacidade para remover do ar as gotículas respiratórias resultantes 
da respiração, fala, tosse e espirros da infecção COVID 19.
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