
 

Nawilżacz Oczyszczacz powietrza TRIADA 

• Przebadany klinicznie, dla dzieci, dla alergików, dla astmatyków. 
Opatentowany mechanizm rozbicia wody w Aerozol Średniokroplisty. 

• Jeśli nieobce są Tobie górskie wodospady, lub pamiętasz jak przyjemna 
jest morska bryza, Wiesz już jak odczuwa się działanie Aerozolu 
Średniokroplistego. 

 

100% SKUTECZNY 

Przebadany w Klinice Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej w Poznaniu 

OCZYSZCZANIE 

Oczyszcza powietrze ze smogu, pyłów, grzybów i bakterii. Badania Polskiej 
Akademii Nauk 

JONIZACJA 

Eliminuje ładunki naładowane dodatnio, niwelując uczucie zmęczenia 

SEN 

Jednostajny szum rozbijanej wody w aerozol średniokroplisty zapewnia 
spokojny sen dziecka podobnie jak "miś szumiś" 



Odkrywaj niesamowite funkcje 

Za Naszym wynalazkiem stoją lata doświadczeń, odkryć i pomysłowych 
rozwiązań. Urządzenie Triada generuje Aerozol Średniokroplisty - jedyne w 
swoim rodzaju źródło komfortu dla naszego układu oddechowego. 
Jednocześnie oczyszcza powietrze nie tylko ze smogu - cząstek PM2,5 i 
PM10 ale i z grzybów i bakterii. Poprawia komfort snu dzieci. 

Badania Kliniczne 

• Reasumując należy stwierdzić, że nowoczesne, sprawne, bezpieczne 
urządzenie nawilżające firmy TRIADA powinno znaleźć szerokie 
zastosowanie tak w warunkach domowych, jak i szpitalnych, 
sanatoryjnych i ambulatoryjnych. 

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Jerzy Alkiewicz Klinika 
Pneumonologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Poznaniu 

Aerozol Średniokroplisty 

Aerozol ten powstaje w naturze m.in. przy wodospadzie. Nawilżacz TRIADA, to 
obecnie jedyne w Polsce urządzenie spośród dostępnych na rynku, które 
posiada opatentowany mechanizm sposobu rozbijania wody w cząsteczki o 
rozmiarze najbardziej odpowiednim w inhalacjach górnych dróg 
oddechowych. 

Funkcje Urządzenia 

• Do podstawowych funkcji naszego urządzenia, 
należy nawilżanie oraz oczyszczanie powietrza z pyłów, grzybów i 
bakterii znajdujących się w powietrzu. W Polskiej Akademii 
Nauk przeprowadzono badanie czystości mikrobiologicznej powietrza 
podczas pracy nawilżacza TRIADA. Zachęcamy do zapoznania się z 
badaniami trwającymi niemal dwa lata. 



 

Opatentowana Technologia 

Najwłaściwszym aerozolem do nawilżenia górnych dróg oddechowych 
jest Aerozol Średniokroplisty, otrzymywany dzięki mechanicznemu rozbiciu 
wody. 

W naszych urządzeniach stosujemy własne rozwiązanie mechanicznego rozbicia 
wody objęte patentem RP nr 175936/1999 oraz 220225/2015. Urządzenie 
TRIADA jest również chronione Wzorem Wspólnotowym Nr 001355218-0001. 

 

Zalecany do stosowania 

• Pomieszczenia Dziecięce 

Nawilżacz Oczyszczacz TRIADA przeszedł pomyślnie testy kliniczne w Klinice 
Pneumonologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Poznaniu. 
Opatentowane urządzenie emituje aerozol średniokroplisty, który dobrze 
deponuje w drogach oddechowych. 



• Dom lub Biuro 

Nawilżacz powietrza TRIADA jonizuje powietrze ujemnie poprzez mechaniczne 
rozbijanie cząsteczek wody, podobnie jak dzieje się to nad morzem lub przy 
wodospadzie. 

• Mieszkania 

Wysoka wydajność w krótkim czasie uzupełni niedobór aerozolu 
średniokroplistego. W upalne dni można obniżać temperaturę 
pomieszczenia, poprzez dodanie do pojemnika kostek lodu. 

 

Zestaw zawiera 

• Nawilżacz Powietrza TRIADA ZA1/H premium Biały, 
• dodatkowy filtr powietrza, 
• instrukcja obsługi, 
• karta gwarancyjna, 
• dowód zakupu. 

OPIS NAWILŻACZA OCZYSZCZACZA POWIETRZA TRIADA 

Czym jest Urządzenie TRIADA 

Jest to polski nawilżacz z opatentowanym systemem mechanicznego rozbicia 
wody. 

NIE jest to nawilżacz ultradźwiękowy. 

Najwłaściwszym aerozolem do nawilżenia górnych dróg oddechowych 
jest aerozol średniokroplisty (najwłaściwszy dla dzieci i dorosłych), a ten można 
otrzymać jedynie przez mechaniczne rozbicie wody. Rozwiązanie 
MECHANICZNEGO rozbicia wody, objęte PATENTEM RP, zastosowane jest w 
nawilżaczu powietrza TRIADA, którego jesteśmy producentem. Dzięki 
zastosowanemu rozwiązaniu posiadamy POZYTYWNE BADANIA KLINICZNE i 
najwyższe oceny klientów. 

Kilkanaście lat badań, usprawnień Nawilżacza TRIADA, liczne Państwa sugestie, 
rozwój technologiczny to wszystko zaowocowało przygotowaniem kolejnych 
wersji urządzenia. 



 

Wszystkie Funkcje Urządzenia TRIADA 

 

NAWILŻENIE 

Najwłaściwszym aerozolem do nawilżenia górnych dróg oddechowych jest 
aerozol średniokroplisty (najbardziej odpowiedni dla dzieci), a ten można 
otrzymać jedynie przez nawilżacz powietrza TRIADA z mechanicznym rozbiciem 
wody. Dzięki temu rozwiązaniu posiadamy POZYTYWNE BADANIA KLINICZNE. 

OCZYSZCZENIE 

Oczyszcza powietrze nie tylko ze smogu - w tym cząstek PM2,5 i PM10 ale i z 
grzybów i bakterii - występuje tutaj podwójne oczyszczanie powietrza: 

• poprzez suchy filtr zatrzymujący "grubsze" zanieczyszczenia (zarodniki 
pleśni i grzybów oraz kurz i pył), 

• poprzez wykorzystanie filtru wodnego, który zatrzymuje pozostałe 
zanieczyszczenia. 

Najdokładniejsze oczyszczanie powietrza uzyskuje się przy zastosowaniu 
właśnie filtru wodnego. 

JONIZACJA 



TRIADA jonizuje powietrze ujemnie poprzez mechaniczne rozbijanie cząsteczek 
wody podobnie jak dzieje się to nad morzem lub przy wodospadzie. 

INHALACJA 

Pozwala na prowadzenie inhalacji również z zastosowaniem leków. 

AROMATERAPIA 

Urządzenie przystosowane jest do aromaterapii, która jest wykorzystywaniem 
nadzwyczajnych właściwości roślinnych substancji aromatycznych do leczenia 
chorób i przywracania zdrowia. 

KLIMATYZACJA 

Latem wystarczy do pojemnika z wodą wsypać kostki lodu - wówczas 
wydobywająca się z urządzenia mgła wodna będzie schładzać i nawilżać 
powietrze w pomieszczeniu. 

FUNKCJA TURBO 

Zastosowanie dwubiegowego sinika oraz bardzo praktycznego, 
trójpołożeniowego i bryzgoszczelnego przełącznika znacznie poprawiło wygodę 
użytkowania, zwiększyło efektywność nawilżania i oczyszczania powietrza o ok. 
30% na II biegu. 

BADANIA KLINICZNE 

Badania Nawilżacza TRIADA zostały przeprowadzone przez: 

1. Klinikę Pneumonologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii Akademii 
Medycznej w Poznaniu, gdzie przez pół roku badano nawilżacz powietrza 
TRIADA. Zbadano generowany przez urządzenie aerozol, 
uzyskaną wilgotność powietrza, łatwość obsługi nawilżacza, 

2. Polską Akademię Nauk - Instytut Genetyki Roślin, gdzie trwające 
niemal dwa lata badania wykazały skuteczność oczyszczania powietrza 
przez nawilżacz powietrza TRIADA. 

 

Nagrody, Certyfikaty, Dyplomy 



 

BADANIA KLINICZNE 

Badania Nawilżacza TRIADA zostały przeprowadzone przez: 

• Klinikę Pneumonologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii Akademii 
Medycznej w Poznaniu, gdzie przez pół roku badano Nawilżacz TRIADA. 
Zbadano generowany przez urządzenie TRIADA aerozol, uzyskaną 
wilgotność powietrza, łatwość obsługi nawilżacza, 

• Polską Akademię Nauk - Instytut Genetyki Roślin, gdzie trwające niemal 
dwa lata badania wykazały skuteczność oczyszczania powietrza przez 
nawilżacz powietrza TRIADA. 



Klinika Pneumonologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w 
Poznaniu 

wydała opinię dotyczącą Nawilżacza Powietrza Triada. Nawilżacz TRIADA 
badano przez pół roku w salach chorych gdzie hospitalizowano dzieci z: 

• przewlekłym zapaleniem oskrzeli, 
• nawracającymi nieżytami górnych dróg oddechowych, 
• mukowiscydozą. 

Przeprowadzone badania wykazały: 

• generowany aerozol jest ŚREDNIOKROPLISTY - najwłaściwszy dla dróg 
oddechowych (uzyskany dzięki zastosowaniu mechanicznego rozbicia 
wody), 

• prawidłową wilgotność powietrza w pomieszczeniach dla chorych dzieci, 
• łatwość obsługi, 
• brak efektu zraszania otoczenia. 

Nawilżacz powietrza TRIADA zalecany jest w domach, zwłaszcza w okresie 
grzewczym oraz w szpitalach, sanatoriach, ambulatoriach, gabinetach 
lekarskich. 

"Reasumując należy stwierdzić, że nowoczesne, sprawne i bezpieczne 
urządzenie nawilżające firmy TRIADA powinno znaleźć szerokie zastosowanie 
tak w warunkach domowych, jak i szpitalnych, sanatoryjnych i 
ambulatoryjnych." 

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Jerzy Alkiewicz 



 

Polska Akademia Nauk - Instytut Genetyki Roślin 

Badanie Skuteczności Oczyszczania Powietrza Przez Nawilżacz Triada 

 

Badania wykonane były w okresie od sierpnia 2011 roku do czerwca 2013 roku 
w Instytucie Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk z zastosowaniem 
następujących metod badawczych: 

• metoda mikrobiologiczna, 
• metoda wolumetryczna, 
• metoda molekularna gdzie na podstawie sekwencji niektórych 

wybranych fragmentów DNA (czasami także RNA) wnioskować można o 
przynależności taksonomicznej danego organizmu. 

W toku badań odszczepiono ponad 300 kultur grzybów i bakterii. Kultury 
poszczególnych grzybów zliczano, następnie dodawano do tej sumy liczbę 
kolonii bakteryjnych. Tak podliczone kolonie zestawiano i zastosowano do 
przygotowania wykresu, pokazującego zmiany liczby wszystkich kolonii 



grzybowych na pożywce PDA oraz na pożywce PDAS. Wykresy sporządzono 
osobno dla kolonii grzybów oraz łącznie dla grzybów i bakterii. 

Wykazano spadek ilości kolonii grzybów i bakterii od 3 godzin od rozpoczęcia 
pracy urządzenia TRIADA z 220,0 kolonii na pożywkach, do poziomu około 
114,7 kolonii na pożywkach po 24 godzinach pracy aparatu. 

Wymazy z wnętrza misy urządzenia TRIADA, boku misy powyżej oznaczenia, 
tulei, ząbków grzebienia oraz wody sterylnej nie wykazały obecności żadnych 
mikroorganizmów, nawet po 24 godzinach pracy urządzenia TRIADA. 

Dane Techniczne 

Nawilżacz Powietrza Triada ZA1/H Premium 

• mechaniczne rozbicie wody (Patenty Nr 220225 i Nr 175936), 
• przystosowany do pracy ciągłej, 
• dwa tryby pracy - zwykły, turbo, 
• zużycie prądu 9W - 15W (energooszczędny), 
• zbiornik wody o pojemności 3,7 l - na ponad 24 godz. pracy, 
• emisja wody do 0,12 - 0,22 l/godz. 
• jeśli zabraknie wody – nic się nie stanie – oczyszcza powietrze, 
• wymiary: średnica 31cm, wysokość 19cm, 
• nawilżacz powietrza wyjątkowo łatwy w utrzymaniu czystości, 
• wystarczające do każdego pokoju (do 50m2 a kubatura do 130m3), 
• oczyszczanie / przepływ powietrza - około 15m3/h, 
• szybkość wyrzucanego aerozolu 3m/s, 
• dźwięk - szum rozbijanej wody, opisujemy poniżej w sekcjach "Często 

zadawane pytania" oraz "Opinie Użytkowników" zawierającej Państwa 
komentarze dotyczące głośności, 

• dodanie KOSTEK LODU obniża temperaturę mgły wodnej DOSKONAŁA 
FUNKCJA PODCZAS GORĄCEGO LATA. 



 

Często zadawane pytania FAQ 

NAWILŻACZ DLA DZIECKA 

• Pytanie: Jak Nawilżacz wpływa na zdrowie mojego dziecka? 
• Odpowiedź: Nasz nawilżacz powietrza zlikwiduje problem wysuszonej 

śluzówki noska dziecka. Zniknie problem ciągle powracających katarów. 
Co naturalne dla naszego nawilżacza - oczyści również powietrze nie 
tylko ze smogu - w tym cząstek PM2,5 i PM10 ale i z grzybów i bakterii, 
poprawiając przez to komfort przebywania w pomieszczeniu i zapewni 
zdrowy sen. Jednostajny szum pracującego nawilżacza powietrza wpływa 
kojąco na dziecko podobnie jak "miś szumiś". 

AROMATERAPIA 

• Pytanie: Czy taki nawilżacz powietrza można stosować przy 
aromaterapii? Czy jest miejsce by dodać kilka kropli olejku do inhalacji? 

• Odpowiedź: Można stosować olejki mieszalne z wodą, kupowane w 
aptekach i leki. Wymogiem Kliniki była właśnie możliwość stosowania w 
Nawilżaczu TRIADA leków. Dodajemy je bezpośrednio do wody. 



TEMPERATURA PARY 

• Pytanie: Jaką parą nawilża powietrze. Ciepła czy zimną? 
• Odpowiedź: Nawilżacz powietrza TRIADA nie produkuje pary ale aerozol 

średniokroplisty, który jest temperatury takiej, jaką posiada nalana do 
niego woda. 

RODZAJ WODY 

• Pytanie: Czy można stosować wodę z kranu czy musi być to woda 
destylowana lub przegotowana jak w przypadku nawilżacza 
ultradźwiękowego? 

• Odpowiedź: Może być stosowana zwykła woda z kranu - nawilżacz 
powietrza TRIADA musiał być tani i prosty w eksploatacji, by można go 
było stosować w szpitalnych salach chorych, biurach itp. W przypadku 
stosowania wody filtrowanej (z dzbanka np. Brita, Dafi) znacznie rzadziej 
trzeba odkamieniać urządzenie. 

OCZYSZCZANIE 

• Pytanie: Czy TRIADA oczyszcza powietrze podobnie jak 3-filtrowe 
oczyszczacze z filtrem HEPA, które podobno oczyszczają powietrze w 
99.97%? Chodzi mi głównie o minimalizacje smogu i pyłów PM2,5 PM10 
w pomieszczeniu. 

• Odpowiedź: Jak to pokazujemy w opisie patentowym oraz na załączonym 
przekroju nawilżacza, występuje tutaj podwójne oczyszczanie powietrza: 

1. - poprzez nieskomplikowany suchy filtr zatrzymujący "grubsze" 
zanieczyszczenia (chodziło przede wszystkim o zarodniki pleśni i grzybów 
oraz kurz i pył), 

2. - poprzez wykorzystanie filtru wodnego, który zatrzymuje pozostałe 
zanieczyszczenia, które przeszły przez filtr suchy. 

W naszym przypadku jest to 6 nowych rozwiązań technicznych chronionych 
patentami nr 220225 i nr 175936. Filtry dokładnego oczyszczania (np. filtr 
Hepa) mają zastosowanie przy suchym oczyszczaniu powietrza. 
Najdokładniejsze oczyszczanie powietrza uzyskuje się przy zastosowaniu filtru 
wodnego. Należy pamiętać, że w przypadku naszego nawilżacza należy 
codziennie wymieniać wodę. 

FILTRY 



• Pytanie: Czy w urządzeniu TRIADA są wymienne filtry, na jak długo 
starczają oraz jaki jest ich koszt i gdzie można je kupić? 

• Odpowiedź: Jest zastosowany „suchy filtr powietrza" - wymieniamy go 
około raz na pół roku.  

GŁOŚNOŚĆ 

• Pytanie: Czy nawilżacz powietrza TRIADA jest głośny? 
• Odpowiedź: Dźwięk pracującego urządzenia (oczyszczenie, nawilżenie, 

jonizacja, inhalacja) to szum rozbijanej wody (nie występuje tu 
brzęczenie czy warczenie), który uważamy, że jest wyraźnie słyszalny. 
Proszę pamiętać, że nawilżacz powietrza TRIADA posiada opatentowany 
SYSTEM MECHANICZNEGO ROZBICIA WODY - (spełnia wymogi stawiane 
przez Klinikę) - system NIEZBĘDNY do uzyskania aerozolu 
ŚREDNIOKROPLISTEGO. Szum ten bardzo kojąco działa na dzieci 
powodując, że szybciej zasypiają, natomiast w nocy śpią spokojniej. Z 
kolei niektórym osobom dorosłym o wrażliwym słuchu może ten dźwięk 
przeszkadzać, dlatego warto w takim przypadku zastosować prosty 
programator czasu pracy załączający nawilżacz powietrza Triada w 
odpowiednich godzinach (np. w domu podczas gdy jesteśmy w pracy, 
przed snem i podczas głębokiego snu). Państwa opinie PODKREŚLAJĄCE, 
że mechaniczne rozbicie wody nie jest rozwiązaniem cichym ale za to 
najskuteczniejszym jeśli chodzi o komfort oddechowy opisujemy w sekcji 
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW powyżej. 

PRACA W NOCY 

• Pytanie: Czy w nocy urządzenie może pracować? 
• Odpowiedź: Nawilżacz powietrza - oczyszczacz TRIADA nie musi 

pracować w nocy - proszę pamiętać jedynie o włączeniu urządzenia w 
sypialni na około 1,5 h przed snem - powietrze zostanie OCZYSZCZONE, 
nawilżone AEROZOLEM ŚREDNIOKROPLISTYM oraz poddane JONIZACJI 
ujemnej. Zapewni to komfort oddechowy podczas snu. 

STEROWNIK 

• Pytanie: Urządzenia TRIADA z elektronicznym sterowaniem -STEROWNIK 
/ Programator? 

• Odpowiedź: Wbudowane elektroniczne sterowanie znacznie podnosiło 
koszt urządzenia. Było to sterowanie czasem pracy nawilżacza. Przy 
WYŻSZYM poziomie wilgotności względnej w pomieszczeniu czasami 
może wystąpić zjawisko powstawania rosy w obrębie powierzchni przy 



wylocie aerozolu z nawilżaczy powietrza. Jest to zjawisko występujące 
okresowo. Rozwiązaniem tego problemu jest przerywana praca 
nawilżacza, przy zastosowaniu właśnie programatora czasu pracy (co 
zalecamy). Obecnie polecamy Państwu zakup prostego sterownika 
czasem pracy, dostępnego w bardzo wielu sklepach jak i na allegro, za 
cenę nieprzekraczającą 20 zł. Jest to naprawdę wygodne i tanie 
rozwiązanie. 

URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE 

• Pytanie: Mam w pomieszczeniu dużo urządzeń elektronicznych. Stosując 
nawilżacz PAROWY były z nimi kłopoty, także rdzewiały niektóre 
metalowe elementy czy możliwe są podobne efekty uboczne? 

• Odpowiedź: Nawilżacz powietrza TRIADA wręcz powinien pracować w 
pomieszczeniu gdzie pracują urządzenia elektryczne a szczególnie 
zestawy komputerowe. Tego typu urządzenia jonizują powietrze 
ładunkami dodatnimi zwiększając poczucie dyskomfortu i zmęczenia. 
TRIADA jonizuje powietrze ujemnie poprzez MECHANICZNE rozbijanie 
cząsteczek wody. Tak zjonizowane powietrze zdecydowanie redukuje 
zmęczenie. Nawilżacz PAROWY sprawiał, że powietrze było WILGOTNE a 
powinno być jedynie NAWILŻONE i to NAWILŻONE AEROZOLEM 
ŚREDNIOKROPLISTYM. Stąd zapewne Pana wcześniejsze problemy. 

CZUJNIKI ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA 

• Posiadam w domu niezależny sensor do pomiaru zanieczyszczeń 
powietrza. Czujnik pokazuje wyższe zanieczyszczenie podczas gdy 
włączam nawilżacz (nie TRIADA). Czy czujnik również będzie wariował 
przy urządzeniu TRIADA? 

• Przeważnie takie czujniki traktują wytwarzany przez nawilżacze aerozol 
jako zanieczyszczenie. Drobina wody znajdująca się w powietrzu jest 
interpretowana jako zanieczyszczenie. Podobnie będzie z generowanym 
przez Nawilżacz Oczyszczacz TRIADA aerozolem średniokroplistym - 
cząstka wody może być błędnie uznana za zanieczyszczenie i przeważnie 
tak się dzieje. To częsty i znany problem z tymi czujnikami. 

NIE WIDZĘ PRACY NAWILŻACZA 

• Pytanie: Minęło już 48 godzin użytkowania i nadal nie widzę żeby 
nawilżacz produkował parę wodną. 

• Odpowiedź: Pracy nawilżacza powietrza Triada w pomieszczeniu 
praktycznie nie widać, dopiero przy odpowiednim oświetleniu jest to 



możliwe. Przedstawiamy film, PRACUJĄCY NAWILŻACZ - specjalnie 
podświetlony - widać aerozol średniokroplisty. 
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