
Stimati parteneri,

Venim în ajutorul dumneavoas-
tră, prezentând aparatele de 
ozon, aparate cu care se face o 
dezinfectare totală a tubulaturii 
sistemului de climatizare, astfel 
încât autovehicolele care intră în 
reparaţie vor fi igienizate și cei 
care lucrează la aceste autovehi-
cole vor fi mult mai în siguranţă, 
coroborat cu înlocuirea filtrului 
de habitaclu.

În aceasta perioada, când tre- 
buie să fim cât mai precauţi în 
ceea ce înseamna igiena, una 
dinte recomandările noastre 
pentru service-uri, este înlocu- 
irea filtrului de habitaclu și folos-
irea elementelor de igienizare a 
cabinelor.

Pentru aceasta vă oglindim mai 
jos, doar cateva elemente care ar 
putea să vă fie de ajutor.

Filtru de habitaclu sau de polen, 
cum mai este denumit popular, 
este un filtru care oprește 
numeroase particule și materii 
nedorite să pătrundă în habitac-
lu. Acesta este un adevă- rat 
protector împotriva prafului, 
polenului, firelor de păr și insec- 
telor și ajută climatizarea să 
funcţioneze cât se poate de 
bine. În cazul în care vrei să îţi 
schimbi filtrul de polen, ai de 

ales între două variante: filtre 
simple și filtre cu carbon activ.

Filtrele simple au mai multe 
straturi din diverse materiale, 
precum hârtie și mase platice și 
datorită acestora, opresc tot ce 
înseamnă materie nedorită.

Filtrele cu carbon activ sunt 
asemănătoare cu cele simple, 
doar că între straturi deţin 
carbon activ. Datorită acestui 
carbon, agenţii patogeni și bac- 
teriile au șanse mult mai mici de 
penetrare a filtrului.

Care sunt riscurile, în cazul în 
care filtrul de polen se îm- 
bâcseste?
În momentul în care filtrul 
adună materii precum polen, 
insecte sau fire de păr, fluxul de 
aer oferit de sistemul de clima-
tizare scade foarte mult, putând 
să se ajungă la situaţia în care, 
viteza ventilatorului este foarte 
mare și cu toate astea, să vină 
foarte puţin aer.

Odata ce filtrul s-a îmbâcsit, pot 
apărea și alte probleme, precum 
aburirea parbrizului sau încăl-
zirea și racirea insuficientă.

Când trebuie să se schimbe fil- 
trul de polen?
Această piesa nu este nici scum- 
pă, nici greu de schimbat. Poate 

să fie găsită la preţuri foarte 
bune, motiv pentru care ar tre- 
bui să fie schimbat cât mai des, 
mai ales în condiţiile în care 
mașina este condusă într-o zonă 
cu mult praf sau cu poluare 
foarte mare. În general, este bine 
să se schimbe filtrul ceva mai 
repede decât este recomandat 
aici.

Recomandam și alte elemente 
care pot duce la igienizarea 
cabinei și a locurilor de depozi-
tare alimente din lateralul cabi- 
nei și din cabină, de aceea vă 
recomandăm să vizualizaţi în 
catalogul nostru, toate soluţiile 
din portofoliu și să alegeţi cu 
încredere cele necesare.

importanța 
filtrelor curate


