
BREATHBAND



PROBLEM:

İnsanların maskeyle birlikte ağır işler yaparken yeterli 
solunum yapamaması.

ÇÖZÜM:

Maske içine hızlı solunum sırasında gerekli olan havayı takviye 
etmek.



BREATHBAND NEDİR?

• Breathband bir filtrasyon sistemidir. 

• Breathband telefon kol bantına entegre 
edilmiş, özellikle sporcular ve hızlı solunum 
gerektiren işler yapan kişiler için tasarlanmış 
olup günlük hayatta herkesin bireysel korunma 
için kullanabileceği bir aksesuardır. 



BREATHBAND’ İN KULLANIM AMACI NEDİR?

• Breathband’ in asıl kullanım amacı insanı özgürleşmektir.

• Bel çantasına ve kemere de entegre edilebilen Breathband 
sayesinde kişi enfekte olmuş ortamda sporunu yaparken maske 
içinde yüksek temiz hava sirkülasyonu sayesinde rahat nefes 
alabilecek aynı zamanda telefonundan müzik dinleme 
keyfinden de vazgeçmeyecek.



BREATHBAND’İN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

160mm

42.7mm

86mm

• EN : 86MM
• BOY: 160MM
• YÜKSEKLİK: 42.7MM

 2 TANE GİRİŞ PORTU VARDIR.
 2 TARAFTA  FAN IZGARALARI
 DAR FİLTRE İÇİN  GİRİŞ YERİ
 CIRT- CIRTLI ELASTİK BANT



KULLANILAN TEKNOLOJİ

Filtreleme için DAR filtreleri kullanıldı:
• Tak- çıkar kolay olması ile filtre nin 24 saatlik ömrü 

bitince  hemen değiştirebilme.

Besleme lityum iyon pil hücreleriyle sağlandı:
• Toplam 3 hücre olan piller güvenlik için 20A ya kadar 

dayanan BMS ile toplam 11.1 güç çıkışı 
sağlamaktadır.

• Arduino Microyu beslemek için voltaj regülatörü

50x50x15 ölçülerinde salyangoz dc fan kullanıldı:
• Güç vermek için mosfet kullanıldı.
• 20x15lik hava çıkışıyla yeterli hava takviyesi.
• Güç ayarlamak için bir potansiyometre.

 Tüm elektronik komponentler görselde altta duran pcb 
de birleşiyor.



o DAR filtresinden çıkan hava 
kıkırdak boru sayesinde 
maskelerin filtre giriş 
portlarına takılıyor.

o Borudan gelen düşük 
basınçlı hava sayesinde 
kişinin yüzü ile maske 
arasında kalan mesafe 
arasında CO2 birikimi 
engelleniyor ve maskede 
bulunan çıkış valvinden 
dışarı pompalanıyor.



KULLANIM 

• Boru hariç toplam 400gr.

• Fanın kapalı olması gürültüyü azaltıyor.

• Iphone 8 plus boyutlarındaki bir telefon saklama haznesi.

• Modüler olması nedeniyle kolayca başka konumda bir 
aksesuara dönüştürme.(bel çantası, kemer)



PR VE ÜRÜNE REKABET

 Spor ve inşaat sektöründe bulunan firmalar. Yaşadığımız pandemi 
sürecinde

bu gibi hem kendi vizyonlarına da uyan ve pandemiyi destekleme amaçlı 
girişimlerde bulunduğu taktirde ürüne rekabetin yükseleceğine 
inanmaktayım.

 Kişiye spor yapıp sağlıklı olma sürecinde hiçbir taviz vermeden aynı ortamı 
sağlayan Breathband ‘ in bu yolda çok büyük yol kat ettireceğine aynı 
zamanda bir tüketici olarak inanmaktayım. 




