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Zonair3DTM es una empresa española
con presencia en los 5 continentes
centrada en el desarrollo de sistemas de
purificación del aire.
En colaboración con instituciones y
centros de investigación científica,
Zonair3DTM desarrolla sistemas de
purificación del aire para dar respuesta
a necesidades latentes en áreas como la
salud, el bienestar o la edificación, entre
otras.

AIR+ 50
Este pionero producto nace fruto de
la preocupación por la contaminación
ambiental actual, debido al continuo
y creciente deterioro de la calidad del
aire que respiramos.
Air+ 50 es un equipo de purificación
de aire adaptado para ser utilizado
en espacios interiores. Su exclusivo
sistema filtra y purifica el aire
contaminado, transformándolo en
un aire de calidad óptima, libre de
partículas contaminantes, de ozono
troposférico (ambiental) y con
reducción de gases tóxicos a niveles de
confort.
El aire puro es esencial para el
buen funcionamiento del sistema
respiratorio, es un factor importante
en los tratamientos antienvejecimiento,
favorece la recuperación de las vías
respiratorias después del ejercicio físico
y es un bien imprescindible para la vida.

Air+ 50
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Bienvenida
Gracias por haber elegido a Zonair3DTM y felicidades por haber adquirido Air+ 50.
Por favor, tómese unos minutos para leer este manual antes de empezar a utilizar
su equipo, para familiarizarse con su funcionamiento.

Instrucciones generales de
seguridad
Air+ 50 es un equipo de purificación de aire con un sistema de filtraje de eficiencia
probada que consta de tres etapas: Prefiltro G4, filtro absoluto HEPA H14 y el
exclusivo filtro GRSystem by Zonair3DTM para la eliminación de gases. Lleva
equipamiento eléctrico. Por ello, es importante leer atentamente las siguientes
instrucciones de seguridad antes de su uso.
· Este equipo no debe ser utilizado por personas con capacidad física o mental
reducida, sin ayuda o supervisión.
· Los niños no deberán utilizarlo sin la supervisión de un adulto.
· No obstaculizar ni la entrada ni la salida de aire del Air+ 50.
· No verter agua ni otros líquidos sobre el equipo.
· No poner el equipo en marcha si alguno de los componentes eléctricos estuviera
dañado o si no funcionara correctamente.
· No manipular el interior del equipo, salvo para la sustitución de filtros (ver
instrucciones de mantenimiento). Cualquier otra manipulación deberá ser realizada
por personal autorizado por Zonair3DTM.
· Antes de desmontar cualquier panel, asegurarse de que el equipo no se encuentre
conectado a la red eléctrica.
· No utilizar filtros que no hayan sido suministrados por Zonair3DTM.
Colocación
· Coloque el equipo en un espacio amplio con circulación de aire.
· No colocar el equipo cerca de explosivos.
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· No colocar el equipo cerca de fuentes de calor, como radiadores, chimeneas
u hornos.
· No colocar el equipo a la intemperie, sin protección.

Especificaciones Técnicas
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AIR+ 50
VOLTAJE

230 V - 50 Hz

POTENCIA MÁXIMA ABSORBIDA

26 W

INTENSIDAD MÁXIMA ABSORBIDA

0.12 A

CAUDAL MÁXIMO

85 m3/h

VELOCIDAD DEL VENTILADOR MÁXIMA

2700 rpm

DIMENSIONES

393 mm (L) x 468 mm (W) x 209 mm (H)

PESO

11 Kg aprox

CLASIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL MOTOR

IP42 (clase B)

NIVEL PRESIÓN SONORA A 1,5M (APROX.)

Sleep 34 dB(A)
Medium 40 dB(A)
High 47 dB(A)

ETAPAS DE FILTRADO

· Prefiltro G4
· Filtro GRSystem HEALTHCARE by ZONAIR3DTM, sistema
de reducción de gases
· Filtro absoluto Hepa H14

Air+ 50
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Descripción del producto
En el interior de la caja encontrará los siguientes elementos:
· 1 Air+ 50
· 1 Manual de usuario
· 1 Pieza anclaje a pared
· Bolsa con 2 tacos 8x40 y 2 tornillos M5x30

MANUAL
X HOME

PURE AIRBO

S

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

Pieza anclaje a pared

Cable
Regulador caudal (1-10)
Boton ON/OFF

Oriﬁcios
para anclaje

Cable
8

Air+ 50

ESP

Funcionamiento
CONEXIONADO Y ENCENDIDO
El equipo que ha adquirido es "plug & play", es decir, no necesita ninguna configuración
previa, sólo se debe fijar a la pared deseada.
1. Antes de iniciar el montaje, compruebe que cuenta con todos los elementos
pertinentes: pieza de anclaje a pared, tornillos y tacos, y el purificador Air+ 50.
2. Localice una toma de corriente cercana al purificador para realizar la conexión /
alimentación del mismo.
IMPORTANTE: no pinzar el cable.
3. La distancia mínima recomendada desde el anclaje hasta el
suelo, debe ser como mínimo de 80cm con el fin
de garantizar una óptima aspiración del aire.
4. Sitúe la pieza de anclaje sobre la pared y marque la posición
de los agujeros para poder realizar los 2 taladros necesarios.

Hmin=80cm

5. Fije la pieza de anclaje a la pared firmemente con 2 tornillos.
6. Posicione el equipo sobre los 2 salientes de la pieza de anclaje, e introdúzcalos
en los 2 orificios de la parte posterior del purificador.
7. Para encender el equipo, una vez conectado el cable a la corriente, coloque la
palanca de arranque en posición "I".
8. Gire la rueda de regulación de velocidad hasta aumentarla al máximo (10).
9. Tras haber comprobado su funcionamiento, es recomendable colocar el
purificador a su máxima velocidad durante los 10 primeros minutos para hacer una
limpieza profunda de la sala.

APAGADO Y DESCONEXIÓN DE AIR+ 50
Para apagar el equipo, deslice la palanca del botón ON/OFF hacia "O".
Si va a dejar de utilizar el purificador durante un periodo de tiempo prolongado, se
recomienda desconectar el cable de la corriente.

Air+ 50
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Cuidado y Mantenimiento
Para poder mantener su equipo en condiciones óptimas leer las siguientes
indicaciones:
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
· Desconectar el equipo de la corriente eléctrica antes de limpiar o hacer el 		
mantenimiento de los equipos.
· Para la limpieza exterior de Air+ 50, usar un paño humedecido con
agua y, si es necesario, detergente neutro.
· No arrojar líquidos por la salida del aire del equipo (apertura superior).
· No utilizar disolventes ni materiales corrosivos, ya que podrían dañar la superficie.
· Air+ 50 funciona con un ventilador que no requiere mantenimiento.
· No intentar reparar o ajustar ninguna parte mecánica del equipo.
SUSTITUCIÓN DE LOS FILTROS
Air+ 50 se suministra con los 3 filtros instalados.
Son de fácil sustitución.
Para un funcionamiento óptimo del equipo en condiciones normales, Zonair3DTM
recomienda el siguiente programa de cambio de filtros:

FILTRO
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SUSTITUCIÓN

Prefiltro (G4)

Cada año

GRSystem | Zonair3DTM

Cada 4 años

Filtro absoluto (Hepa H14)

Cada 4 años

ESP
INSTRUCCIONES APERTURA Y RETIRADA DE LOS FILTROS
IMPORTANTE:
· Antes de desmontar cualquier panel, asegurarse de que el equipo no se
encuentre conectado a la red eléctrica.
· Se recomienda el uso guantes para realizar el cambio de filtros.
· Coger los filtros siempre por el marco. No tocar nunca la superficie filtrante
para no deteriorarla.
GRSYSTEM
PREFILTRO

1- Descolgar de la pared el equipo,
elevándolo ligeramente para sacar los
enganches de la pieza de anclaje a pared
del equipo.

3- Para acceder al prefiltro, desmontar el
panel de entrada de aire desatornillando
los 6 tornillos correspondientes.

Motor

FILTRO ABSOLUTO

2 - Colocarlo en posición horizontal, apoyado
sobre una superficie estable, e identificar los
filtros antes de realizar cualquier acción.

4 - Para acceder al GRSYSTEM, se debe retirar
previamente el prefiltro.

5 - Para acceder al filtro absoluto,
desmontar el panel de salida de
aire desatornillando los 6 tornillos
correspondientes. Este panel presiona
perimetralmente el filtro para conseguir
la estanqueidad deseada.
Air+ 50
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INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN DE LOS FILTROS Y CIERRE DEL PURIFICADOR
1. Colocar y centrar el filtro absoluto en su posición, con la junta perimetral
plástica orientada hacia el interior del dispositivo y, apretar al máximo los 6
tornillos del panel de salida de aire
2 Colocar el filtro GRSystem deslizándolo hasta el final
3. Colocar el prefiltro deslizándolo hasta el final
Contactar a Zonair3DTM o a su distribuidor local para los recambios.
IMPORTANTE: Es importante utilizar únicamente filtros originales de
Zonair3DTM, para asegurar los resultados deseados y el correcto funcionamiento
del equipo. En caso de utilizar filtros no suministrados por el fabricante, se
perderá la garantía del equipo.

GESTIÓN DE LOS FILTROS USADOS
Los filtros de este aparato se deberán llevar a su punto verde local para su correcta
eliminación, de manera que se puedan gestionar de forma sostenible y no generen
problemas al medioambiente.

RECICLAJE ELECTRODOMÉSTICOS
La directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (RAEE) especifica que los electrodomésticos no debe ser reciclados
con el resto de los desperdicios municipales.
El símbolo del contenedor tachado le recuerda su obligación de desechar este
producto de forma correcta.
Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar
sus electrodomésticos, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.
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FAQs
¿Debo desconectar mi Air+ 50 de la corriente cuando deje de utilizarlo?
No, no es necesario.
En caso de que vaya a estar un largo periodo de tiempo sin utilizarlo, se aconseja
desconectarlo para cortar el suministro de corriente totalmente.
¿Cuánto tiempo puedo tener mi Air+ 50 en funcionamiento?
Todo el tiempo que se desee.
¿Cuánto consume mi Air+ 50?
A rendimiento máximo el consumo es de aprox. 26w.
A rendimiento medio el consumo es de aprox. 21w.
A rendimiento mínimo el consumo es de aprox. 15w.
¿Tiene contraindicaciones o efectos secundarios Air+ 50?
No, no tiene ninguna contraindicación ni efecto secundario ya que el Air+ 50 no altera
la composición natural del aire.

Cuanto más tiempo se respira aire puro, mayores son sus beneficios.
Respirar aire puro, mejora la calidad de vida de quien lo utiliza.
ZONAIR3DTM

Puede consultar el manual de usuario en:
https://zonair3d.com/manual-air-50/ 

Air+ 50
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GARANTÍA
Este producto tiene una garantía de 2 años desde la fecha de compra, siempre y
cuando se conserve la factura de compra, el producto esté en perfecto estado físico y
se le dé un uso adecuado tal y como se indica en este manual de instrucciones.
El servicio de garantía cubre los defectos de fabricación durante 2 años, excepto piezas
consumibles.
En caso de mal uso por parte del usuario el servicio de garantía no se hará responsable
de la reparación.
. Si el producto ha sido maltratado, golpeado, expuesto a humedad, derramado algún
líquido o sustancia corrosiva, así como cualquier otra falta atribuible al consumidor.
. Si el producto ha sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas.
Además, Zonair3DTM garantiza, mediante un certificado individual, que cada filtro
absoluto ha sido sometido a los ensayos necesarios según normativa europea UNI EN
ISO 29463-3-2019

ATENCIÓN AL CLIENTE
Si precisa asistencia técnica o recambios, póngase en contacto con atención al cliente
de ZONAIR3DTM:
Teléfono: +34 93 551 03 40
zonair3d@zonair3d.com

Air+ 50
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Zonair3DTM is a Spanish company that
is present on 5 continents and focuses
on the development of air purification
systems.
Working with institutions and research
centers, Zonair3DTM develops air
purification systems to meet the needs
of sectors such as health, well-being
and construction, among others.

AIR+ 50
This groundbreaking product came
about due to concerns regarding the
current levels of pollution, as a result
of the continuous and increasing
deterioration of the quality of air we
breathe.
Air+ 50 is an air purification unit
adapted for use in interior spaces.
Its exclusive system filters and
purifies the contaminated air,
converting it into air of the highest
quality, free of polluting particles
and (ambient) tropospheric ozone,
reducing toxic gases to comfort
levels.
Clean air is key for the respiratory
system to work as it should, it is
an important factor in anti-aging
treatments, it helps your airways
recover after physical exercise and
is an essential element for life.

Air+ 50
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Welcome
Thank you for choosing Zonair3DTM and congratulations on having purchased Air+
50. Please take a few minutes to read this manual before starting to use your unit
in order to familiarize yourself with how it works.

General safety instructions
Air+ 50 is an air purification unit with a filter system of proven efficiency that
consists of three stages: the G4 prefilter, the HEPA H14 absolute filter and the
exclusive Zonair3DTM GRSystem filter for eliminating gases. It contains electrical
equipment, which is why it is important to read the following safety instructions
carefully before using your unit.
· This unit should not be used by those with reduced physical or mental capacities
without assistance or supervision.
· Children should not use it without the supervision of an adult.
· Do not block the Air+ 50 air inlet or outlet.
· Do not pour water or other liquids onto the unit.
· Do not start the unit if any of the electrical components are damaged or not
working properly.
· Do not handle the interior of the unit, apart from to replace the filters (see
maintenance instructions). All other work should be carried out by personnel
authorized by Zonair3DTM.
· Before removing any panel, make sure that the unit is not connected to the mains.
· Do not use filters that have not been supplied by Zonair3DTM.
Installation
· Install the unit in a large space with air circulation.
· Do not install the unit close to explosives.
· Do not install the unit close to heat sources, such as radiators, fireplaces or ovens.
· Do not install the unit outside, without protection.
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Technical Specifications
Air+ 50 TECHNICAL SPECIFICATIONS
VOLTAGE

230 V - 50 Hz

MAXIMUM POWER ABSORBED

26 W

MAXIMUM CURRENT ABSORBED

0.12 A

MAXIMUM FLOW

85 m3/h

MAXIMUM FAN SPEED

2700 rpm

DIMENSIONS

393 mm (L) x 468 mm (W) x 209 mm (H)

WEIGHT

11 Kg aprox

MOTOR PROTECTION CLASSIFICATION

IP42 (clase B)

SOUND PRESSURE LEVEL AT 1.5 M (APPROX.)

Sleep 34 dB(A)
Medium 40 dB(A)
High 47 dB(A)

FILTER STAGES

· G4 prefilter
· GRSystem HEALTHCARE by Zonair3DTM filter, gas
reduction system
· Hepa H14 absolute filter

Air+ 50
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Product description
The box contains the following items:
· 1 Air+ 50
· 1 User Manual
· 1 wall mounting bracket
· Bag with 2 wall plugs 8x40 and 2 M5x30 bolts

MANUAL
X HOME

PURE AIRBO

S

IDENTIFICATION OF THE PARTS

Wall mounting bracket

Cable
Flow regulator (1-10)
ON/OFF button

Fixing holes

Cable
20
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Operation
CONNECTING AND STARTING
The unit you have purchased is a “Plug&Play” device, which means that it does not
require prior configuration. All you need to do is fix it to the chosen wall.
1. Before starting the assembly, check that you have all the necessary components:
wall mounting bracket, bolts and wall plugs, and the Air+ 50 purifier.
2. Find a power socket close to the purifier that it can be connected to.
IMPORTANT: do not pinch the cable.
3. The minimum recommended distance from the mounting
bracket to the floor is 80 cm, in order to guarantee optimum
air intake.
4. Put the mounting bracket on the wall and mark the position
of the holes in order to drill the 2 holes required.

Hmin=80cm

5. Fix the mounting bracket securely to the wall with 2 bolts.
6. Position the unit on the 2 extruding parts of the mounting bracket
and insert them into the 2 holes on the back of the purifier.
7. To start the unit, once the cable is connected to the power, put the start-up lever
into the “I” position.
8. Turn the speed regulation wheel until it is increased to the maximum (10).
9. After having checked it is working, it is recommended to set the purifier to its
maximum speed for the first 10 minutes in order to clean the room thoroughly.

SWITCHING OFF AND DISCONNECTING THE AIR+ 50
To switch the unit off, slide the ON/OFF button lever towards “0”.
If you are going to stop using the purifier for an extended period of time,
it is recommended to disconnect the cable from the power.

Air+ 50
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Care and Maintenance
To keep the unit in optimal condition, read the following indications:
CLEANING AND MAINTENANCE
· Disconnect the unit from the mains before cleaning it or carrying out any
maintenance.
· To clean the outside of the Air+ 50, use a cloth dampened with water, and if
necessary, neutral detergent.
· Do not pour liquids into the unit’s air outlet (upper opening).
· Do not use solvents or corrosive materials, as they may damage the surface.
· The Air+ 50 works with a fan that is maintenance-free.
· Do not try to repair or adjust any of the unit’s mechanical parts.
REPLACING THE FILTERS
The Air+ 50 is supplied with the 3 filters installed.
They are easy to replace.
For optimal operation of the unit in normal conditions, Zonair3DTM recommends the
following program of filter changes:

FILTER
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TO BE REPLACED

Prefilter (G4)

Every year

GRSystem | Zonair3DTM

Every 4 years

Absolute filter (Hepa H14)

Every 4 years

INSTRUCTIONS FOR OPENING AND REMOVING THE FILTERS

ENG

IMPORTANT:
· Before removing any panel, make sure that the unit is not connected to the
mains.
· It is recommended to wear gloves when changing the filters.
· Always pick the filters up by the frame. Never touch the filtering surface, in
order to avoid damaging it.
GRSYSTEM
PREFILTER

1- Take the unit down from the wall, lifting
it slightly to remove the hooks of the wall
mounting bracket from the unit.

3- To access the prefilter, remove the
air inlet panel by unscrewing the 6
corresponding bolts.

Motor

ABSOLUTE FILTER

2 - Set it down horizontally on a stable
surface and locate the filters before doing
anything.

4 - To access the GRSYSTEM, the prefilter must
be removed first.

5 - To access the absolute filter, remove
the air outlet panel by unscrewing the 6
corresponding bolts. This panel presses
on the perimeter of the filter to ensure
the required seal.
Air+ 50
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INSTRUCTIONS FOR INSTALLING THE FILTERS AND CLOSING THE PURIFIER
1. Place and center the absolute filter in its position, with the plastic perimeter
seal facing the inside of the device and fully tighten the 6 bolts of the air outlet
panel.
2. Install the GRSystem filter sliding it to the end.
3. Install the prefilter sliding it to the end.
Please contact Zonair3DTM or your local distributor for spare parts.
IMPORTANT: It is important to only use original filters supplied by Zonair3DTM,
in order to ensure the desired results and the proper operation of the unit. If
you use filters that are not supplied by the manufacturer, this will void the unit’s
warranty.

MANAGING USED FILTERS
The filters of this unit should be taken to your local recycling point for correct
disposal, so that they can be managed sustainably and to prevent any harm
to the environment.
RECYCLING HOUSEHOLD APPLIANCES
European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment
(WEEE) specifies that household appliances should not be recycled with other
municipal waste.
The symbol of the crossed-out dustbin reminds you of your obligation
to dispose of this product correctly.
For detailed information on the most suitable way to dispose of household
appliances, consumers should contact their local authorities.
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FAQs
Should I disconnect my Air+ 50 from the mains when I stop using it?
No, this is not necessary.
If you are not going to use it for a long period of time, it is recommended
to disconnect it in order to cut off the power supply completely.
How long can I keep my Air+ 50 in operation?
As long as you want.
How much does my Air+ 50 consume?
At maximum output, the consumption is approx. 26 W.
At medium output, the consumption is approx. 21 W.
At minimum output, the consumption is approx. 15 W.
Does the Air+ 50 have any contraindications or side effects?
No, there are no contraindications or side effects, as the Air+ 50 does not alter the
natural composition of the air.

The longer you breathe clean air, the greater the benefits.
Breathing clean air improves the quality of life of whoever does so.
ZONAIR3DTM

You can consult the user manual at:
https://zonair3d.com/manual-air-50/ 

Air+ 50
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WARRANTY
This product has a 2-year warranty from the date of purchase, provided the sales
receipt is kept, the product is in perfect condition and it is used as indicated in this
Operation Manual.
The warranty service covers manufacturing defects for 2 years, except for consumable
parts.
In the event of misuse by the user, the warranty service will not be responsible for
the repair.
· If the product has been mishandled, knocked, exposed to humidity, had any liquid
or corrosive substance spilled on it, or any other fault attributable to the consumer.
· If the product has been dismantled, modified or repaired by unauthorized persons.
Zonair3DTM also guarantees, via an individual certificate, that each absolute filter has
undergone the necessary tests according to the European standard UNI EN ISO 294633-2019.

CUSTOMER SERVICE
If you require technical assistance or spare parts, please contact Zonair3D's customer
service:
Telephone: +34 93 551 03 40
zonair3d@zonair3d.com

Air+ 50
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MANUALE D’USO
ITALIANO
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Zonair3DTM è un’azienda spagnola
presente nei 5 continenti e specializzata
nello sviluppo di sistemi di purificazione
dell’aria.

ITA

In collaborazione con istituti e centri di
investigazione scientifica, Zonair3DTM
sviluppa sistemi di purificazione dell’aria
per rispondere a esigenze latenti in
settori quali la salute, il benessere o
l’edilizia, tra gli altri.
AIR+ 50
Questo prodotto pionieristico è nato
dalla preoccupazione per l'attuale
inquinamento ambientale e il continuo
e crescente deterioramento della
qualità dell'aria che respiriamo.
Air+ 50 è un dispositivo per la
purificazione dell’aria adatto all’uso in
ambienti interni.
Il suo sistema esclusivo filtra e purifica
l'aria inquinata, trasformandola in aria
di ottima qualità, priva di particelle
inquinanti, di ozono troposferico
(ambientale) e riducendo i gas tossici
a livelli di comfort.
L’aria pulita è essenziale per il corretto
funzionamento del sistema respiratorio,
è un fattore importante nei trattamenti
anti-invecchiamento, favorisce il
recupero delle vie respiratorie dopo
l’esercizio fisico ed è un bene essenziale
per la vita.

Air+ 50
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Benvenuto
Grazie per aver scelto Zonair3DTM e congratulazioni per l’acquisto di Air+ 50. Si
prega di dedicare alcuni minuti alla lettura di questo manuale prima di iniziare ad
utilizzare il dispositivo, per acquisire familiarità con il suo funzionamento.

Norme generali di sicurezza
Air+ 50 è un dispositivo per la purificazione dell'aria con un efficace sistema di
filtraggio a tre stadi: Prefiltro G4, filtro assoluto HEPA H14 e l’esclusivo filtro
GRSystem by Zonair3DTM per l’eliminazione dei gas.
È dotato di un sistema elettrico. È quindi importante leggere attentamente le
seguenti istruzioni di sicurezza prima dell’uso.
· Questo dispositivo non deve essere utilizzato da persone con capacità fisiche
o mentali ridotte, senza assistenza o supervisione.
· I bambini non devono usarlo senza la supervisione di un adulto.
· Mantenere libere le zone di ingresso e uscita dell’arai di Air+ 50.
· Non versare acqua o altri liquidi sul dispositivo.
· Non avviare il dispositivo se uno qualsiasi dei componenti elettrici è danneggiato o
se non funziona correttamente.
· Non manipolare l’interno del dispositivo, tranne che per la sostituzione dei filtri
(vedere le istruzioni sulla manutenzione). Qualsiasi altra manipolazione deve essere
effettuata da personale autorizzato da Zonair3DTM.
· Prima di smontare qualsiasi pannello, assicurarsi che il dispositivo non sia collegato
all’alimentazione elettrica.
· Non utilizzare filtri che non siano stati forniti da Zonair3DTM.
Posizionamento
· Posizionare il dispositivo in uno spazio ampio con circolazione d'aria.
· Non posizionare il dispositivo vicino a materiale esplosivo.
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· Non posizionare il dispositivo vicino a fonti di calore come termosifoni, camini o forni.
· Non posizionare il dispositivo all’aperto, senza protezione.

ITA

Specifiche tecniche
SPECIFICHE TECNICHE AIR+ 50
TENSIONE

230 V - 50 Hz

POTENZA MASSIMA ASSORBITA

26 W

INTENSITÀ MASSIMA ASSORBITA

0.12 A

PORTATA MASSIMA

85 m3/h

VELOCITÀ MASSIMA DI VENTILAZIONE

2700 rpm

DIMENSIONI

393 mm (L) x 468 mm (W) x 209 mm (H)

PESO

11 Kg aprox

GRADO DI PROTEZIONE DEL MOTORE

IP42 (classe B)

LIVELLO DI PRESSIONE SONORA A 1,5M (APROX.)

Sleep 34 dB(A)
Medium 40 dB(A)
High 47 dB(A)

STADI DI FILTRAGGIO

· Prefiltro G4
· Filtro GRSystem HEALTHCARE by Zonair3DTM filter,
sistema di riduzione dei gas
· Filtro assoluto Hepa H14

Air+ 50

31

Descrizione del prodotto
All’interno della confezione sono presenti i seguenti prodotti:
· 1 Air+ 50
· 1 Manuale d’uso
· 1 Ancoraggio a parete
· Sacchetto con 2 tasselli 8x40e 2 viti M5x30

MANUAL
X HOME

PURE AIRBO

S

IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI

Ancoraggio a parete

Cavo
Regolatore della portata (1-10)
Interruttore ON/OFF.

Fori per
l’ancoraggio

Cavo
32

Air+ 50

Funzionamento
COLLEGAMENTO E ACCENSIONE
Questo dispositivo è di tipo “plug and play”, non ha bisogno di configurazioni previe,
può essere fissato direttamente alla parete desiderata.

ITA

1. Prima di iniziare il montaggio, controllare di avere tutti gli elementi necessari:
ancoraggio a parete, viti e tasselli e il purificatore Air+ 50.
2. Individuare una presa di corrente vicino al purificatore d’aria per effettuare
il collegamento / alimentazione del purificatore
IMPORTANTE: non serrare il cavo.
3. La distanza minima consigliata tra l’ancoraggio e il
pavimento deve essere di almeno 80 cm per garantire
una presa d’aria ottimale.
4. Posizionare il pezzo di ancoraggio sulla parete e segnare
la posizione dei fori in modo da poter praticare i due fori
necessari.

Hmin=80cm

5. Fissare saldamente l’ancoraggio a parete con due viti.
6. Posizionare il dispositivo sulle 2 apposite sporgenze del pezzo di ancoraggio e
inserirle nei 2 fori sul retro del purificatore.
7. Per accendere il dispositivo, dopo aver collegato il cavo all’alimentazione,
posizionare la leva di avviamento su “I”.
8. Ruotare la manopola di regolazione della velocità al massimo (10).
9. Dopo aver controllato che il purificatore funzioni correttamente, si consiglia
di impostarlo alla massima velocità per i primi 10 minuti per eseguire una pulizia
completa dell’ambiente.
SPEGNIMENTO E SCOLLEGAMENTO DI AIR+ 50
Per spegnere il dispositivo, far scorrere la leva del comando ON/OFF su "0".
Se si intende interrompere l’uso del purificatore per un lungo periodo di tempo,
si consiglia di scollegare il cavo di alimentazione.

Air+ 50
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Cura e manutenzione
Per mantenere il dispositivo in condizioni ottimali, leggere le seguenti istruzioni:
PULIZIA E MANUTENZIONE
· Scollegare il dispositivo dall’alimentazione prima di procedere alla pulizia
o alla manutenzione dello stesso.
· Per la pulizia esterna di Air+ 50, utilizzare un panno inumidito
con acqua e, se necessario, un detergente neutro.
· Non versare liquidi nell’uscita dell'aria del dispositivo (apertura superiore).
· Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi, in quanto potrebbero danneggiare
la superficie.
· Air+ 50 funziona con un ventilatore che non richiede manutenzione.
· Non tentare di riparare o regolare le parti meccaniche del dispositivo.
SOSTITUZIONE DEI FILTRI
Air+ 50 viene fornito con tutti e 3 i filtri già montati.
Sono di facile sostituzione.
Per un funzionamento ottimale del dispositivo in condizioni normali, Zonair3DTM
consiglia il seguente programma di sostituzione dei filtri:
FILTRO

SOSTITUZIONE

Prefiltro (G4)

Annuale

GRSystem | Zonair3D

TM

Filtro assoluto (Hepa H14)
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Ogni 4 anni
Ogni 4 anni

ISTRUZIONI PER L’APERTURA E LA RIMOZIONE DEI FILTRI
IMPORTANTE:
· Prima di smontare qualsiasi pannello, assicurarsi che il dispositivo non sia
collegato all’alimentazione elettrica.

ITA

· Per la sostituzione dei filtri si consiglia di usare guanti.
· Prendere sempre i filtri dal telaio. Non toccare mai la superficie filtrante per non
danneggiarla.
GRSYSTEM
PREFILTRO

Motore

FILTRO ASSOLUTO

1- Rimuovere il dispositivo dalla parete,
sollevandolo leggermente per togliere
i ganci dall'ancoraggio a muro.

2 - Posizionare il dispositivo in orizzontale,
appoggiato su una superficie stabile, e
identificare i filtri prima di eseguire qualsiasi
azione.

3- Per accedere al prefiltro, rimuovere il
pannello di aspirazione dell’aria svitando
le 6 viti.

4 - Per accedere al GRSYSTEM rimuovere prima
il prefiltro.

5 - Per accedere al filtro assoluto,
rimuovere il pannello di uscita dell’aria
svitando le 6 viti corrispondenti Questo
pannello esercita una pressione sul
perimetro del filtro per ottenere la
tenuta stagna desiderata.

Air+ 50
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ISTRUZIONI PER IL POSIZIONAMENTO DEI FILTRI E LA CHIUSURA
1. Posizionare e centrare il filtro assoluto nella sua posizione, con la guarnizione
perimetrale in plastica rivolta verso l’interno del dispositivo e stringere il più
possibile le 6 viti del pannello di uscita dell'aria.
2. Posizionare il filtro GRSystem facendolo scorrere fino in fondo.
3. Posizionare il prefiltro facendolo scorrere fino in fondo.
Please contact Zonair3DTM or your local distributor for spare parts.
IMPORTANTE: Per garantire i risultati desiderati e il corretto funzionamento
del dispositivo è’ importante utilizzare solo filtri forniti da Zonair3DTM, originali.
Nel caso in cui vengano utilizzati filtri non forniti dal produttore si perderà il
diritto di garanzia.

GESTIONE DEI FILTRI USATI
Per un corretto smaltimento, i filtri di questo dispositivo dovranno essere portati
presso il proprio punto verde locale affinché possano essere smaltiti in modo
sostenibile ed evitare così effetti negativi sull’ambiente.
RICICLAGGIO ELETTRODOMESTICI
La direttiva europea 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) specifica che gli elettrodomestici non devono essere riciclati
insieme al resto dei rifiuti urbani.
Il simbolo del cassonetto barrato ricorda l’obbligo di smaltire correttamente
questo prodotto.
Per informazioni dettagliate sullo smaltimento degli elettrodomestici, contattare
le autorità locali.
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DOMANDE FREQUENTI
ITA

È necessario scollegare Air+ 50 dalla corrente dopo averlo utilizzato?
No, non è necessario.
Si consiglia di scollegarlo dalla corrente nel caso in cui rimanga inutilizzato per un
lungo periodo di tempo, per interrompere completamente l'alimentazione elettrica.
Per quanto tempo è possibile tenere in funzione Air+ 50?
Tutto il tempo che si desidera.
Qual è il consumo di Air+ 50?
A massima potenza il consumo è di circa 26w.
A media potenza il consumo è di circa 21w.
A minima potenza il consumo è di circa 15w.
Air+ 50 ha delle controindicazioni o effetti indesiderati?
No, non ha nessuna controindicazione o effetto indesiderato dato che Air+ 50 non
altera la composizione naturale dell’aria.

Più a lungo si respira aria pulita, maggiori sono i benefici.
Respirare aria pulita migliora la qualità della vita.
ZONAIR3DTM

Puoi consultare il manuale d’uso su:
https://zonair3d.com/manual-air-50/ 
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GARANZIA

ITA

Questo prodotto ha una garanzia di 2 anni dalla data di acquisto a condizione che si
disponga della ricevuta di acquisto, che il prodotto sia in perfette condizioni materiali
e venga utilizzato correttamente come indicato nel presente manuale
di istruzioni.
Il servizio di garanzia copre i difetti di fabbricazione per 2 anni, ad eccezione delle parti
consumabili.
Eventuali riparazioni non saranno coperte dalla garanzia in caso di uso improprio da
parte del cliente.
· Se il prodotto è stato maltrattato, soggetto a urti, esposto all'umidità, se sono
stati versati liquidi o sostanze corrosive o per qualsiasi altro danno imputabile al
consumatore.
· Se il prodotto è stato smontato, modificato o riparato da persone non autorizzate
Zonair3DTM garantisce inoltre, mediante un certificato specifico, che ogni filtro assoluto
è stato sottoposto ai test necessari secondo le norme europee UNI EN ISO 29463-32019.3-2019.

SERVIZIO CLIENTI
Per ricevere assistenza tecnica o richiedere parti di ricambio, contattate il servizio clienti
di Zonair3D:
Tel.: +34 93 551 03 40
zonair3d@zonair3d.com

Air+ 50
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MANUAL DE UTILIZADOR
PORTUGUÊS
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Zonair3DTM é uma empresa espanhola
com presença nos 5 continentes
centrada no desenvolvimento de
sistemas de purificação do ar.

POR

Em colaboração com instituições
e centros de investigação científica,
Zonair3DTM desenvolve sistemas de
purificação do ar para responder às
necessidades latentes em áreas como
a saúde, o bem-estar ou a construção,
entre outras.

AIR+ 50
Este produto pioneiro nasceu
da preocupação com a atual poluição
ambiental, devido à contínua e
crescente deterioração da qualidade do
ar que respiramos.
O Air+ 50 é um equipamento de
purificação de ar adaptado para ser
utilizado em espaços interiores.
O seu sistema exclusivo filtra e purifica
o ar poluído, transformando-o em ar
de ótima qualidade, livre de partículas
poluentes, de ozono troposférico
(ambiental) e reduzindo os gases
tóxicos para níveis de conforto.
O ar puro é essencial para o bom
funcionamento do sistema respiratório,
é um fator importante nos tratamentos
anti-envelhecimento, pois promove a
recuperação das vias respiratórias após
o exercício físico e é um bem essencial
para a vida.

Air+ 50
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Bem-vindo
Obrigado por escolher a Zonair3DTM e parabéns pela sua compra do Air+ 50.
Dedique alguns minutos à leitura deste manual antes de começar a utilizar o seu
equipamento, para se familiarizar com o seu funcionamento.

Instruções gerais de
segurança
O Air+ 50 é um equipamento de purificação de ar com um sistema de filtragem
comprovado em três fases: Pré-filtro G4, filtro absoluto HEPA H14
e o exclusivo filtro GRSystem da Zonair3DTM para eliminação de gases. Contém
equipamento elétrico. Por conseguinte, é importante ler atentamente as seguintes
instruções de segurança antes da sua utilização.
· Este equipamento não deve ser utilizado por pessoas com capacidade física ou
mental reduzida, sem assistência ou supervisão.
· As crianças não devem utilizá-lo sem a supervisão de um adulto.
· Não bloquear a entrada ou saída de ar do Air+ 50.
· Não deitar água ou outros líquidos sobre o equipamento.
· Não ligar o equipamento se algum dos componentes elétricos estiver danificado
ou se não funcionar corretamente.
· Não manipular o interior do equipamento, exceto para a substituição dos filtros
(ver instruções de manutenção). Qualquer outra manutenção deve ser realizada por
pessoal autorizado pela Zonair3DTM.
· Antes de desmontar qualquer painel, certifique-se de que o equipamento não está
ligado à rede elétrica.
· Não utilizar filtros que não tenham sido fornecidos pela Zonair3DTM
Localização
· Coloque o equipamento num espaço amplo com circulação de ar.
· Não coloque o equipamento perto de explosivos.
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· Não coloque o equipamento perto de fontes de calor, tais como radiadores,
lareiras ou fornos.
· Não coloque o equipamento ao ar livre, sem proteção.

Especificações Técnicas
VOLTAGEM

230 V - 50 Hz

POTÊNCIA MÁXIMA ABSORVIDA

26 W

CORRENTE MÁXIMA ABSORVIDA

0.12 A

CAUDAL MÁXIMO

85 m3/h

VELOCIDADE DO VENTILADOR MÁXIMA

2700 rpm

DIMENSÕES

393 mm (L) x 468 mm (W) x 209 mm (H)

PESO

11 Kg aprox

CLASSIFICAÇÃO DE PROTEÇÃO DO MOTOR

IP42 (classe B)

NÍVEL DE PRESSÃO SONORA A 1,5 M (APROX.)

Sleep 34 dB(A)
Medium 40 dB(A)
High 47 dB(A)

ETAPAS DE FILTRAGEM

POR

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS AIR+ 50

· Pré-filtro G4
· Filtro GRSystem HEALTHCARE by Zonair3DTM, sistema
de redução de gases
· Filtro absoluto Hepa H14

Air+ 50
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Descrição do produto
No interior da embalagem encontrará os seguintes elementos:
· 1 Air+ 50
· 1 Manual de utilizador
· 1 Peça de fixação na parede
· Bolsa com 2 buchas 8x40 e 2 parafusos M5x30

MANUAL
X HOME

PURE AIRBO

S

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

Peça de ﬁxação na parede

Cabo
Regulador de caudal (1-10)
Botão ON/OFF

Orifícios
para ﬁxação

Cabo
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Funcionamento
LIGAÇÃO E COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO
O equipamento que adquiriu é "plug & play", ou seja, não necessita de qualquer

1. Antes de começar a montagem, certifique-se de que tem todos os elementos
relevantes: peça de fixação na parede, parafusos e buchas, e o purificador Air+ 50.

POR

2. Localize uma tomada de corrente perto do purificador para fazer a ligação/
alimentação elétrica do purificador.
IMPORTANTE: não prenda o cabo.
3 A distância mínima recomendada da fixação ao chão
deve ser de pelo menos 80 cm para assegurar uma
ótima aspiração do ar.

Hmin=80cm

4. Coloque a peça de fixação na parede e marque
a posição dos orifícios para que os 2 furos necessários
possam ser feitos.
5. Fixe firmemente a peça de fixação na parede com 2 parafusos.
6. Posicione o equipamento nas 2 saliências da peça de fixação, e insira-as nos 2
orifícios na parte de trás do purificador.
7. Para ligar o equipamento, quando o cabo estiver ligado à corrente, coloque a
alavanca de arranque na posição "I".
8. Gire a roda de regulação de velocidade até ao seu máximo (10).
9. Após ter verificado o seu funcionamento, é aconselhável ajustar o purificador
à sua velocidade máxima durante os primeiros 10 minutos para fazer uma limpeza
profunda da sala.
ENCERRAMENTO E DESLIGAMENTO DO AIR+ 50
Para desligar o equipamento, deslize a alavanca do botão ON/OFF para "0".
Se não vai utilizar o purificador durante um longo período de tempo,
recomenda-se desligar o cabo de alimentação da corrente elétrica.

Air+ 50
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Cuidados e manutenção
A fim de manter o seu equipamento em ótimas condições, leia as seguintes
instruções:
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
· Desligue o equipamento da corrente elétrica antes de o limpar ou fazer
a manutenção do equipamento.
· Para a limpeza exterior do Air+ 50, utilize um pano humedecido com água e, se
necessário, detergente neutro.
· Não verter líquidos sobre a saída de ar do equipamento (abertura superior).
· Não utilizar solventes ou materiais corrosivos, uma vez que podem danificar a
superfície.
· O Air+ 50 funciona com um ventilador que não necessita de manutenção.
· Não tentar reparar ou ajustar qualquer parte mecânica do equipamento.
SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS
O Air+ 50 é fornecido com os 3 filtros instalados.
São facilmente substituíveis.
Para um funcionamento ótimo do equipamento em condições normais, a
Zonair3DTM recomenda o seguinte programa de mudança de filtros:

FILTRO

SUBSTITUIÇÃO

Prefiltro (G4)

Anualmente

GRSystem | Zonair3D

TM

Filtro absoluto (Hepa H14)
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A cada 4 anos
A cada 4 anos

INSTRUÇÕES DE ABERTURA E REMOÇÃO DOS FILTROS
IMPORTANTE:
· Antes de desmontar qualquer painel, certifique-se de que o equipamento
não está ligado à rede elétrica.
· Recomenda-se o uso de luvas ao trocar os filtros.
· Pegar nos filtro sempre pela marcação. Nunca tocar na superfície filtrante
de modo a não danificar a mesma.
GRSYSTEM

Motor

FILTRO ABSOLUTO

POR

PREFILTRO

1- Retire o equipamento da parede,
levantando-o ligeiramente para retirar
os ganchos da peça de fixação na parede
do equipamento.

3- Para aceder ao pré-filtro,
remova o painel de admissão de ar,
desaparafusando os 6 parafusos.

2 - Coloque-o numa posição horizontal,
apoiado sobre uma superfície estável,
e identificar os filtros antes de realizar
qualquer ação.

4 - Para aceder ao GRSYSTEM, o pré-filtro
deve ser removido em primeiro lugar.

5 - Para aceder ao filtro absoluto,
remova o painel de saída de ar,
desaparafusando os 6 parafusos
correspondentes. Este painel pressiona
o perímetro do filtro para alcançar a
estanqueidade desejada.
Air+ 50
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INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO DOS FILTROS E FECHO DO PURIFICADOR PURIFICATORE
1. Coloque e centre o filtro absoluto na sua posição, com a junta de plástico
perimetral virada para o interior do dispositivo, e aperte os 6 parafusos
do painel de saída de ar o mais possível.
2. Coloque o filtro GRSystem, deslizando-o até ao final.
3 Coloque o pré-filtro, deslizando-o até ao final.
Contacte a Zonair3DTM ou o seu distribuidor local para peças sobressalentes.
IMPORTANTE: É importante utilizar apenas filtros fornecidos pela Zonair3DTM
(originais), para garantir os resultados desejados e o correto funcionamento do
equipamento. Se forem utilizados filtros não fornecidos pelo fabricante, a garantia
do equipamento será perdida.

GESTÃO DOS FILTROS USADOS
Os filtros deste aparelho devem ser levados para o seu ecoponto local para
uma eliminação adequada, para que possam ser geridos de forma sustentável
e não causem problemas para o meio ambiente.
RECICLAGEM DE ELETRODOMÉSTICOS
A Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos Resíduos de equipamentos elétricos e
eletrónicos (REEE) especifica que os eletrodomésticos não devem ser reciclados
juntamente com outros resíduos municipais.
O símbolo do caixote do lixo riscado lembra-lhe a sua obrigação
de eliminar devidamente deste produto.
Para informações detalhadas sobre a forma mais apropriada de eliminar
os seus eletrodomésticos, o consumidor deve contactar as autoridades locais.
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PERGUNTAS FREQUENTES
Devo desligar o meu Air+ 50 da rede elétrica quando deixar de o utilizar?
Não, não é necessário.
Caso não o vá utilizar durante um longo período de tempo, é aconselhável desligá-lo
para cortar completamente a alimentação elétrica.
Durante quanto tempo posso manter o meu Air+ 50 em funcionamento?
Durante o tempo que quiser.

POR

Qual o consumo do Air+ 50?
Na potência máxima, o consumo é de aproximadamente 26 w.
Na potência média, o consumo é de aproximadamente 21 w.
Na potência mínima, o consumo é de aproximadamente 15 w.
O Air+ 50 tem alguma contraindicação ou efeitos secundários?
Não, não tem contraindicações ou efeitos secundários, uma vez que o Air+ 50 não
altera a composição natural do ar.

Quanto mais tempo se respira ar puro, maiores são os benefícios.
Respirar ar puro melhora a qualidade de vida de quem o utiliza.
ZONAIR3DTM

Você pode consultar o manual do usuário em:
https://zonair3d.com/manual-air-50/ 
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GARANTIA
Este produto tem uma garantia de 2 anos a partir da data de compra, desde que o
recibo de compra seja guardado, o produto esteja em perfeitas condições físicas e seja
utilizado corretamente, tal como descrito neste manual de instruções.
O serviço de garantia cobre defeitos de fabrico durante 2 anos, exceto para peças
consumíveis.
Em caso de utilização indevida pelo utilizador, o serviço de garantia não será
responsável pela reparação.

POR

· Se o produto tiver sido tratado incorretamente, sujeito a golpes, exposto à humidade,
sofrer derrames de qualquer líquido ou substância corrosiva, ou qualquer outra falha
atribuível ao consumidor.
· Se o produto tiver sido desmontado, modificado ou reparado por pessoas não
autorizadas.
Além disso, a Zonair3DTM garante, através de um certificado individual, que cada filtro
absoluto foi submetido aos testes necessários de acordo com a norma europeia UNI
EN ISO 29463-3-2019.UNI EN ISO 29463-3-2019.

APOIO AO CLIENTE
Se necessitar de assistência técnica ou peças sobressalentes, entre em contacto com o
apoio ao cliente da Zonair3DTM:
Tel.: 93 550 03 40
zonair3d@zonair3d.com

Air+ 50
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